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تنويــــــــــــه

تتوجــه أســــرة معهـــد جنيـــف لحقـــوق اإلنســان بالشـــكر الجزيــل إىل أســـرة المرحــــوم 
إلكترونيــا  الكتــاب ونشــــره  أبوعيســى لمنحهـــا حقــــوق طباعــة هــذا  األســتاذ فــاروق 

الوســائل. واإلعــان عنــه بشــتي 

نرجـــو مــــن المهتميــــن والمهتمــــات بأعمــــال ومؤلفــــات األســتاذ فــاروق أبوعيســى أن 
يحصلــــوا علــــي اإلذن الــازم مــــن أســــرته قبــــل القيــــام بطباعــــة أو نشــــر أو ترجمــــة  أو 
تصويــر أيــا مــن أعمالــه أو مؤلفاتــه، أو القيــام بــأي تعامــل آخــر بــأي شــكل أو طريقــة 

مــــع أيــــا منهــــا حتــــى ال يعرضــوا أنفســهم للمســاءلة القانونيــة
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مقدمة وتصدير
 عهٌد.. ووفاء

م معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان هــذا الكتــاب، ليؤكــد اعترافــه بالفضــل الكبيــر للراحــل القامــة األســتاذ        يقــدِّ
فــاروق أبــو عيســى، وإســهامه الواضــح فــي مجــال تثبيــت حقــوق اإلنســان والمواطنــة والقيــم اإلنســانية النبيلــة، 
شــارك الفقيــد الراحــل فــي تأســيس المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان، والمعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان 
والمنظمــة الســودانية لضحايــا التعذيــب وتولــي األمانــة العامــة التحــاد المحاميــن العــرب لســنوات عديــدة؛ فقــد 
كان إنســانًا مبدئيًا مخلصًا، ومتفانيًا من أجل وطنه وشــعبه والمنطقة. باإلضافة إىل دوره السياســي المناهض 
لألنظمــة الشــمولية التــي تنتهــك حقــوق اإلنســان، ممــا جعــل الفقيــد يــؤدي نفــس الرســالة التــي ُصّمــم معهــد 
جنيــف لحقــوق اإلنســان مــن أجلهــا بهّمــة عاليــة ونشــاط ال يعــرف الخمــول؛ مجــال تعزيــز حقــوق اإلنســان مــن 
أجــل إحــداث التغييــر اإليجابــي، ومــن أجــل العمــل عــى خلــق مجتمعــات معافــاة مــن االنتهــاكات، ال يكفيهــا 
التمتــع بنيــل حقوقهــا كاملــة فحســب، بــل ممارســتها، فضــًا عــن نشــر الوعــي بثقافــة حقــوق اإلنســان والحريــات 

األساســية ودعــم المشــاركة الديمقراطيــة.

بــدر مــن شــخصيات، وجهــات، وهيئــات،  الــذي  الوفــاء  اللثــام عــن  ُنميــط  الكتــاب  نقــّدم هــذا  إذ      ونحــن 
ومؤسســات؛ عــى الصعيــد المحلــي فــي الســودان، والصعيــد العالمــي ، بعــد رحيــل األســتاذ فــاروق أبوعيســى، 
ومــا صــدر مــن إشــادات ومواقــف تكشــف عــن أبعــاد متعــّددة لشــخصية الراحــل وأعمالــه الجليلــة ومواقفــه 
النبيلــة ونضاالتــه الثــّرة ومــا القــاه فــي ســبيل إرســاء قواعدهــا، ومبادراتــه منــذ نعومــة أظفــاره وإىل أن فــارق الحيــاة، 
وقــد تجــاوز حــدود بــاده الجغرافيــة، إىل رحــاب أوســع شــملت العالــم العربــي واألفريقــي؛ العالــم الثالــث، بــل 
امتــدت عــى نطــاق المعمــورة، وشــهد بذلــك القاصــي والدانــي  حتــى خصومــه السياســيون. ونســّجل هنــا أن 
هــذه المســاهمات التــي جــاءت مــن شــخصيات وجهــات مختلفــة كانــت تتضّمــن أيضــًا الكثيــر مــن اإلفــادات 
التــي تســهم فــي التنويــر بحقــوق اإلنســان وتحقيــق الكرامــة اإلنســانية، مّمــا يجعلهــا ضمــن المســاهمات القّيمــة 
ه بقضيــة الحريــات العامــة والديمقراطيــة والكرامــة اإلنســانية. ونحــن إذ نتوّجــه  التــي تضــيء ِشــعاب الحقــوق وتنــوِّ
بهــذا الجهــد المتواضــع للقــارئ الســوداني والعربــي ولــكل المهتميــن بشــأن مســيرة حقــوق اإلنســان حــول العالم، 
نأمــل أن يتواصــل الســعي لتكملــة رســالة الراحــل؛ األســتاذ فــاروق أبــو عيســى فــارس الحقــوق الــذي ال يشــّق لــه 

غبــار.

    يحــوي هــذا الكتــاب كلمــات شــخصيات عامــة مــن مختلــف مجــاالت الحيــاة ومختلــف الكيانــات السياســية 
والفكريــة والمدنيــة، ويغطــي أيضــًا مراســم التشــييع والتأبيــن، ومــا صاحبهمــا مــن كلمــات ومخاطبــات قيلــت فــي 
حــق الفقيــد، باإلضافــة إىل البيانــات التــي صــدرت مــن مختلــف الهيئــات السياســية والحــركات والمؤسســات 
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اإلعاميــة  والمنابــر  الصحــف  تناولتــه  مــا  كذلــك  الكتــاب  ويشــمل  واألجنبيــة.  والعربيــة  المحليــة  الحقوقيــة؛ 
الســودانية والعربيــة مــن نعــي، وفــي الكتــاب أيضــًا نمــاذج مــن دمــوع الشــعراء التــي ذرفتهــا كلماتهــم مــن عيــون 
األدب عــى الفقيــد الغالــي. وفــي آخــر الكتــاب رصــد لســيرته الذاتيــة الحافلــة باألحــداث، التــي تســتنهض الهمــم 
رى، بــل أعــى المراقــي والمراتــب. وتذّيــل الكتــاب برســالة وأهــداف  وتدعــو إىل أاّل يكــون غايــة الهــّم نيــل أســفل الــذُّ

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان. 

هذا وبالله التوفيق وعى هللا قصد السبيل.
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شكر وتقدير

عــادًة، فــى ســانحة مثــل هــذه،  تبعــث رســائل الشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم وشــارك فــى وداع مــن هــم 
فارقونــا الحيــاة. ولكننــا وجدنــا أن التقــدم بالشــكر والعرفــان والتقديــر لــكل مــن شــاركنا حزننــا ليــس منصفــًا لقــدر 
المشــاعر الجميلــة واألحاســيس الجياشــة والكلمــات المليئــة بالمحبــة والتقديــر العميــق التــى وصلتنــا بطــرق 
شــتى فــى هــذة األيــام الحزينــة. ومــا وصلنــا مــن ردود عــى شــكرنا وتقديرانــا لــكل مــن شــاركنا العــزاء تتمثــل فــى 
كلمــات مثــل مــا األســتاذ كان أبونــا كلنــا ومــا تشــكرونا عــى فقدنــا والعــزاء للجميــع ومــا هــو أبــو الســودان وهــو 
أبــو الــكل, »هــل يشــكر اإلنســان عــى مــا يفعلــه ألبيــه«  مهمــا عملنــا لــن نوفيــه، ده أبــوي، ده ابوالوطــن  . كانــت 
الكلمــات التــي أتــت إىل مســامعنا   مــن الذيــن ذرفــوا الدمــع  عــى رحيــل الوالــد الحبيــب واتضــح لنــا مــن كل هــذا 
أن أفــراد أســرتنا بســببه أكبــر ممــا كنــا نحســب وتتمثــل فــى دائــرة واســعة جــدًا ونحــن ال يســعنا هنــا إآل أن نقــول 
لــكل فــرد مــن أفــراد هــذه األســرة إننــا ســنفتقده جميعــًا بنفــس القــدر ولكننــا ســنتكاتف جميعــًا لنحمــل  رايــة 

أفــكاره الســمحة، وهــذا مــا سيســعده فــي مكانــه الجديــد .    

ختاما، الشكر  لمعهد جنيف لحقوق اإلنسان عى هذه اللفتة الجميلة. 
أسرة فاروق أبوعيسى   
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أرسة الفقيد

السيدة نعمات مدين أبرش
قالــوا فيــم البــكاء ، والحــزن والمــرارة ؟ قلــت لقــد رحــل .... رحــل أعــز عزيــز، ولــم يكــن ينــوى الرحيــل . فقــد كانــت 
لــه همــوم وأشــغال كثيــرة ، مهتمــٱ جــدٱ بمتابعتهــا وحلهــا. لقــد تــرك لنــا ذكريــات جميلــة. فقــد كان الرجــل القامــة 

، والمناضــل الجســور ,الــذى ال يــكل وال يمــل ، حتــى وهــو عــى فــراش المــرض.

 كان فــاروق ، رجــٱ قويــٱ، طيبــٱ وحنونــٱ ، يحــزن ويبكــى حيــن يمــوت أحــد أفــراد عائلتــه ، او أصدقائــه ، ويتأثــر ويقلــق 
كثيــرٱ حيــن يمــرض أحــد منــا حتــى لــو بأبســط األمــراض رحمه هللا .

 تعلمــت الكثيــر مــن حكمتــه ، فكنــت أبكــى حيــن يذهــب إىل المعتقــل فــكان يقــول ىل ، خليــك قويــة ، فهــذا 
الشــعب الســودانى يســتاهل التضحيــات. وكان رجــٱ نزيهــٱ ، ال يهتــم بالمــال أوالجــاه، ويعالــج خافاتــه السياســية 
بحكمــة، ويؤمــن بــأن إختــاف الــرأى ال يفســد للــود قضيــة ، وكان يقــول لــي دائمــٱ، الحمدللــه إننــا عشــنا حتــى 

نــرى هــذة الثــورة العظيمــة.

 كنــت عندمــا أســمع صوتــه يتحــدث، أقــول، وهللا الدنيــا آلزالــت بخيرهــا. ومــا قــد ال يعرفــه عنــه الكثيــرون هــو 
الجانــب الدينــي فــان فــاروق هللا يرحمــه ويغفــر لــه ، كان متدينــا جــدٱ ، وقبــل مرضــه كان يصــوم رمضــان كلــه 

بإنتظــام وحــرص شــديد ، ويصــى كل الصلــوات فــى وقتهــا ويتلوالقــران كل يــوم .

 سوف لن أنسى حبه ىل ، ولبناته وألحفاده ولكل الناس ، ولن أنسى شخصه أبدا.
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أمل فاروق أبو عيىس
        بسم هللا الرحمن الرحيم

)وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون(

صدق هللا العظيم.«

بعــد الرضــى بقضــاء هللا وقــدره ،  أتقــدم أنــا أمــل فــاروق أبوعيســى بالشــكر والتقديــر واإلمتنــان إىل كل الذيــن، 
قدمــوا آيــات العــزاء ، والموآســاة والمشــاركة الوجدانيــة ، فــي فقــد والــدي »فــاروق أبوعيســى« .إذ كانــت فــي 
كلماتهــم الحميمــة، و مشــاعرهم الدفاقــة فــي حــق الراحــل المقيــم، تاكيــدٱ عــى أن العاقــات اإلنســاًنية، التــي 
تاسســت لعقــود مــن الزمــان، بنــت صرحــٱ فــي األعمــاق والوجــدان، مــن التماســك والتعاضــد وااللتحــام ، الــذي 
يخفــف بعضــٱ مــن لــذع الفقــد ، والفــراًغ الــذي خلفــه رحيــل إنســان كــرس حًياتــه ووجــوده للوطــن ، فقــد كان 
بمثابــة فتيــل وزنــاد يشــعل جــذوة وطنيــة النضــال، الــذي ظلــت  رآيتــه تخفــق فــي معيــة كل أبنــاء الوطــن مــن جيلــه 
، ومّمــن رافقــوه وزاملــوه ، ومــن لحقــوا بالركــب وال يزالــون يتســابقون إلعــاء رايــة الحريــة والديمقراطيــة وإحتــرام 
حقــوق اإلنســان، والتعدديــة ، معينــٱ تغتــرف منــه الدولــة المدنيــة ، التــي قيــض لــه هللا أن يكــون حاضــرٱ إنجازهــا، 

و معــّدٱ مــع الرفقــاء الوطنييــن لتثبيــت أساســها و تمتيــن جذورهــا، وجعلهــا عصيــة عــى أيّ مغامــر.

رعــى هللا الوطــن، وســلمه وحمــاه ، و ثّبــت دعائــم دولتــه الفتيــة ، حتــى ينــام والــدي نومتــه األبديــة قريــر العيــن 
هانــئ البــال.  

إننــي فــي هــذا المجــال أتقــدم بعظيــم اإلمتنــان والتقديــر، إىل كل مــن أصــدر عــزاًء ، أو جــاد بكلمــة فــردٱ كان 
أو ممثــٱ لجهــات أو تنظيمــات فــي حــق والــدي الراحــل المقيــم، الــذي حــاز عــى أطيــب ذكــرى و تعديــد مآثــر 

.وأضــرع إىل هللا أن ال يريهــم مكروهــا فــي عزيــز لديهــم.

» إنا لله وإنا إليه راجعون » 
وال حول وال قوة إال بالله.

 * * 14 أبريل 2020 *



17 ما�ن �ي ال�ن
�ق  ما�ب

ً
ا �ي ا�ق ارو�ق ... �ب س�       ال�ن وع�ي �ب أ

ارو�ق � �ن

هنلة فاروق أبو عيىس
أبي فاروق أبوعيسى ..... 

»عطاء بال حدود« 

 أبــي ... أخــي ... صديقــي ، ونــور عينــي لقــد رحلــت عنــا يــا غالــي  بجســدك، ولكــن روحــك العطــرة، باقيــة فــي 
كل مــكان، وكيــف ال تكــون الراحــل المقيــم ، ولقــد تركــت أثــرٱ ليــس فقــط فينــا ، ولكــن فــي كثيــر ممــن تقاطعــت 
طرقهــم معــك ، ولــكل شــخص عرفتــه وعرفــك قّصــة مختلفــة معــك مليئــة بالمعانــي الجميلــة والقيــم والتــي عنــد 
ذكرهــا تفيــض مزيجــا مــن المشــاعر... مــن ابتســامة عريضــة وضحكــة عاليةوفخــر وســعادة وكذلــك دمعــة فــي 
العيــن وحســرة فــي القلــب وحــزن عميــق وغصــة فــي الجــوف وكل ذلــك يعكــس شــخصيتك التــي هــي مزيــج مــن 
الشــجاعة والجســارة ، والقــوة والجديــة، وأيضــا الطيبــة والحّنيــة ، والكــرم وخفــة الظــل والشــفافية، واإلنســانية 
المفرطــة . كتــب عنــك يــا نــور العيــن كل مــن عرفتهــم وعرفــوك كلمــات جميلــة وتمنــى مــن لــم يعرفــك إن عرفــك.

أحببتنــا بقــدر ال يوصــف، وأعطيتنــا مــن بحــورك بــال حــدود حتــى أصبحــت روحنــا ونورنــا وكل شــيء فــي حياتنــا. 
كنــت تتعامــل مــع كلمنــا حســب تكوينــه وميزاتــه وعيوبــه، فكنــت نعــم المربــي وخيــرة الناصحيــن الــذي يحتــرم 

كل  اآلراء، حتــى لــو أتــت مــن أصغــر أحفــادك.

 أحببــت أهلــك، ســواء كانــت أســرة أبــو عيســى أو أســرة مدنــي أبشــر، حتــى أصبحــت ركيزتهــم وكبيرهــم، ولــم 
يتوقــف حبــك العظيــم ألحفــادك عندهــم, بــل إمتــد لحــب أصحابهــم ومصادقتهــم, فكانــوا يأتــون ليتسأنســوا 
يــا حبيبــي كانــوا يتدفقــون عليــك بشــوق  الكــرة وإيــاك، وكذلــك أصدقاؤنــا،  معــك ، ويتفرجــوا عــى مباريــات 
للســالم و للقيــاك والتآنــس معــك ومعرفــة أرائــك فــي دروب الحيــاة و مــا يحــدث فــي الوطــن، وكل هــؤالء اليــوم 

يقولــون »يــا حليــل عــم فــاروق ». 

كتبــت فيــك يــا غالــي كلمــات تدمــع لهــا العيــون وتحــزن لهــا القلــوب وينفطــر لهــا الفــؤاد ، ولكــن هــي نفــس 
الكلمــات التــي تشــعرني بالســعادة والفخــر، أنــك أبــي، وأنــي بنتــك. فقــد حبــاك هللا قــدرة الوقــوف مــع كل النــاس, 
وتغييــر حياتهــم مــن خــالل نضالــك وإنســانيتك، وهــي شــيء كنــت دائمــا توصينــي بــه، وتقــول لــي قيمــة اإلنســان 
فــي أن يكــون إنســانيٱ، وأن ال تتأخــرو أبــدٱ فــي مســاعدة النــاس بــكل مــا ييســره هللا لكــم، وقــد أثبــت ذلــك خــالل 
مواقعــك المختلفــة الرســمية، ومواقفــك الشــخصية، ومــن أهمهــا خلــق فــرص حيــاة جديــدة ومســتقبل أفضــل 
لــأآلف مــن الســودانين، مــن خــالل برنامــج )أبوعيســى بروجكــت( إلعــادة توطينهــم فــي كل بقــاع األرض، ومــا 

زآلــت خطاباتــك للــدول مصــدر تيســير إلعــادة توطيــن الســودانيين حتــى اليــوم.
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 قــال فيــك أحبــاؤك الكثيــر، فوصفــوك بأجمــل األوصــاف ، وقالــوا » كان فــاروق فــي حياتــه جميــٱ وفــي موتــه 
أكثــر جمــاال حيــث أنــه أســلم الــروح فــي ســريره وبجــوار شــريكة قلبــه نعمــات التــي رافقتــه درب النضــال خطــوة 
بخطــوة، وقالــوا » فــي الليلــة الظلمــاء يفتقــد البــدر« وأن »يــوم رحيلــك يــوم حــزن عــى أهــل الســودان »  و«أبــو 
عيســى كان شــيمته الوضــوح«، وقالــوا فيــك »رجــل عشــق الوطــن« و » ود بلــد بجــد« ، و »كان رحمــه هللا, بقــدر 
محبــة هللا لــه كمــوج البحــر يتقــدم ويتالطــم ويلطــم وال يهــدأ« ، وقالــوا »إنــك حركــة معاديــة للســكون وفكــرة 

تتجــدد كل يــوم« وقالوا«إنــك جبــل أنيــق وألنــو أبوعيســى إن قليــال منــه يشــفي الــروح.«

 وصفــوك بالمدافــع بشراســة عــن حقــوق اإلنســان، وعــن المســتضعفين و قالــوا إن » يــوم رحيلــك تــكاد األرض 
تنقــض مــن أطرافهــا« وقالــو اإنــك »أبــو الــكل وأبــو أهــل الســودان« و بطــل ليلــة المتاريــس وأحــد صنــاع أكتوبــر« 
ووصفــوك بالنزيــه الــذي لــم تتلــوث يــداه باإلنقــاذ أوغيرهــا ، و قــال أحبابــك »كــم أرســلت عبيــر عطــرك وضــوء 
محيــاك وإبتســامك الباذخــة والمملــؤه بالحيــاة، يــا فــاروق فــي الطرقــات القفــر. وقــد رأؤك فــي شــموخ النخــل 
الباســق شــعاع محبــة ونصــر«. وقالــوا عنــك »المناضــل الســوداني واألممــي« وقالــوا » مــن وهــب عمــره إلعــالء 
كلمــة الحــق«. حتــى مــن ناصبــوك العــداء السياســي ، شــهدوا لــك بشــرف النضــال،  وموضوعيــة الخــالف . نعــاك 
أهــل الســودان، وأهــل الغــرب والشــرق ، بــكاك الرجــال بدمــوع تنهمــر كاألنهــار وجازفــوا بصحتهــم وحياتهــم 
، األالف مــن أهــل الســودان مــن كل األطيــاف مــن بينهــم األهــل واألصدقــاء واألحبــاء والسياســيون، ورجــال 

األعمــال، ورجــال الديــن، وعامــة الشــعب لحضــور تشــييعك بالرغــم مــن ظــروف وبــاء الكورونــا.

 عرفــك النــاس كمناضــل وسياســيّ شــجاع، وصاحــب كلمــة الحــق، و محــارب بشراســة لنظــام اإلنقــاذ بصــورة 
تراكميــة و ثبــات مســتمر، حتــى أتــت شــمس الحريــة بثــورة ديســمبر، التــي نحمــد هللا كثيــرٱ أنــك شــهدتها 
الباهيــة، صفاتــك  تلــك الصفــات  أزيــد عــى  نتــاج نضالــك لنصــرة أهــل الســودان ، ولكنــي أود أن  وشــهدت 
الجميلــة كأب وأخ وصديــق، فقــد تعلمــت منــك كل القيــم والمبــادئ الجميلــة ومعنــى الحيــاة ، وأن الحيــاة ال 

معنــى لهــا، لــو لــم يكــن اإلنســان إنســانيٱ ، معطــاًء وأمينــٱ فــي كل شــيء.

 وقــد ال يعــرف الكثيــر مــن النــاس أن إســمك فــي شــهادة الميــالد هــو عمــر ، ولكــن كان يناديــك »بالفــاروق« أبــوك 
وجــّدي الزعيــم مصطفــي أبوعيســى تيمنــٱ بســيدنا عمــر رضــي هللا عنــه ، فعرفــك النــاس بفــاروق، وكنــت تنادينــي 

»بــأم الفــاروق« وقــد ســميت إبنــي عليــك يــا غالــي عســى أن يصبــح مثلــك.

ومن إعجابي بك أحببتك يا أبي أكثر من الكثير بكثير. أخذك منا الموت ، وسلب مني أغى ما أملك .

حقــٱ أنتظــر صوتــك كل يــوم ، رغــم أنــي أعلــم أنــك لــن تعــود ، ولكــن  ليــس بيــدي حيلــة فقــد أحببتــك حبــٱ ال يعــرف 
مــداه إال مــن خلقنــي، ساشــتاق إىل ضحــكك، وصــدرك، وصوتــك، وكل شــيء فيــك وســتبقى كظلــي وخالــدٱ فــي 
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وجدانــي ونــور قلبــي وعينــي.

 ستشــتاق إليــك مامــا نعمــات حبيبتــك ورفيقــة دربــك ونضالــك، ســتبكيك أمــل بغيــر توقــف، ألنــك نــور عيونهــا، 
سيشــتاق إليــك أبنــاؤك وأصدقــاؤك، كمــال وإيهــاب، ولــن يفهــم فــاروق كمــال وليــال وجنــان وفــاروق إيهــاب ، 
كيــف لــن يــروك بعــد الرحيــل، ألن ذلــك فــي نظرهــم أبعــد مــن الخيــال ، ولكــن كمــا أســرد صديــق عزيــز أن بقــدر 
حزننــا فالعــزاء أن آخــر مــن تحــدث معــه وأســدل عيونــه وأرقــده إىل مثواهــو إبنــه وإبنــي فــاروق كمــال. ســنعمل 
ليــال فــي مجــال العمــل  كأســرة عــى الســير فــي نهجــك، ســيصبح الفاروقــان كمــا أردت لهمــا ، وستســتمر 
اإلنســاني، الــذي طالمــا نصحتهــا بــه، و ســتدرس جنــان القانــون وتصبــح محاميــة عظيمــة مثلــك كمــا تنبــأت 
لهــا . الوصــول لمكانتــك ليــس باألمــر اليســير، وإمتحــان عســير، ولكــن ســنخوض فيــه مرتكزيــن عــى مــا علمتنــا.

 اللهــم أرحــم أبــي وحبيبــي ، وقــد أحّبــه كل مــن حولــي وكل مــن عرفــه، وأســكنه أعــى الجنــان مــع الصديقيــن 
والشــهداء ، وألهمنــي و والدتــي وأختــي وزوجــي وأبنائــي وجميــع أهلــي وأهــل الســودان الصبــر عــى فقــدان أعــز 

مــا    نملــك.

 الشــكر الكثيــر، لــكل مــن قــام بتقديــم وآجــب العــزاء وعــى الحــزن العميــق ، وعــى كل مــن كتــب عنــه أو شــارك 
فــي مرآســم التشــييع.

 لكم من أسرة فاروق أبوعيسى

 المحبة والود...

» إنا لله وإنا إليه راجعون.«
نهلة فاروق ابوعيسي 

2020 / 5 / 14
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أحمد الطاهر
رحل األستاذ المناضل الخال فاروق أبوعيسى...

الســيرة الذاتيــة للراحــل ، تبــدأ منــذ زمــن اإلســتعمار ، عندمــا كان طالبــٱ بحنتــوب الثانويــة ، وعندمــا ســافر لمصــر 
لدراســة القانــون ، حــدث العــدوان الثاثــى عــى مصــر ، فتطــوع ضمــن المقاومــة المصريــة مــع شــلة مــن زمــاء 
الدراســة٫ وعنــد عودتــه للســودان٫ إســتمر نضالــه ضــد الحكــم العســكرى للفريــق عبــود ، ودخــل الســجن عــى إثــر 

ذلك.وفــى ثــورة اكتوبــر 1964م ، كان فــى طليعــة الثــوار كعادتــه ال يهــادن ، وال يجامــل وال يخــاف.

وصــل اىل وزيــر خارجيــة الســودان أبــان حكــم النميــرى، وخــرج مــن الــوزارة إثــر خافــه مــع نظــام الحكــم. إســتمر 
فــى عملــه كمحامــى بالخرطــوم، ثــم تــم إنتخابــه أمينــا عامــٱ للمحاميــن العــرب لمــدة تجــاوزت العشــرين عامــٱ، 
ثــم إنضــم للتجمــع اللــذى قــاوم نظــام البشــير ، ورجــع مــرة أخــرى للســودان مناضــٱ ضــد الدكتاتوريــة ، ودخــل 
الســجن عــدة مــرات ،  رغــم إنــه تجــاوز الثمانيــن مــن العمــر. وبعــد خروجــه مــن الســجن إضطــر للســفر للخــارج 

لتلقــى العــاج اىل أن عــاد فــي يــوم   28/12/2019م ، ليحتفــل بإنتصــار الثــورة الســودانية. 

حياة حافلة قضاها فى النضال ولم ينحنى ألعتى العواصف .

اليوم وآفته المنية بمنزله بالخرطوم، و وري الثرى بمقابر األسرة بمقابر البكرى بأمدرمان.

رحــل الخــال المناضــل عــن دنيانــا بجســده ، وســتبقى ســيرته العطــرة تحمــل فــى ثناياهــا دروســٱ مــن النضــال 
والوطنيــة لــكل الشــعب الســودانى، تغمــده هللا بوآســع رحمتــه وإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون.
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أماين عبدالعزيز أبوعيىس
»إنا لله وإنا إليه راجعون«

 إنت عندي كبير. وريدي ليك كتير..
ويجري مدمعيً شعرا أنا أبكيك للذكرى..

 رســالتي إىل عمــي و أبــي العزيــز فــي أعــى الجنــان، أبكيــك يــا عمــي اليــوم ،  و زمــان، و مــا أحــى زمــان ، فقــد كان 
لنــا بيتــان ، بيتــك فــي حــي العمــارات وآخــر فــي أمدرمــان، كنــا نقضــي أيامنــا الجميلــه هنــا وهنــاك، أنــا وأخواتــي 
نهلــه و أمــل و إجــال . كان بيتــك هــو مــكان لهونــا ،ولــم نشــعر يومــٱ بأننــا غربــاء فيــه ، فقــد كنــت لنــا نعــم األب 
و الصديــق ونبــع مــن الحنــان، تقومنــا إن أخطأنــا ، ورأيــك ســديد وحكيــم . مــرت األيــام وكبرنــا وكبــرت األحــام، 

وأقنعتنــي بدخــول كليــة اآلداب، قفبلــت برأيــك، أتــدري لمــاذا ؟ ألنــك كنــت لــي بمثابــة أبــي .

 وفــي الجامعــة، أحببــت أناشــيد أكتوبــر، بالرغــم مــن أننــي لــم أدركهــا، و لكنــك حدثتنــا عنهــا ، و كذلــك أبــي وعــن 
ليلــة المتاريس.فقــد كان أبــي عبدالعزيــًز أبوعيســى دائمــٱ فخــورٱ بــك، و مــن كثــرة حبــه لــك ، إذددنــًا إحترامــٱ 
وحبــٱ لــك وقناعــة بأفــكارك و ببطوالتــك ، فأنــت يــا عمــي ســمح الخلقــه واألخــاق، إبتســامتك الجميلــه تســبقك 
وصوتــك الحنــون يــرن فــي آذان ســامعيك ، فلــكل إنســاًن مكانــة فــي قلبــك. أحبــك الصغيــر والكبيــر، القريــب و 
الغريــب ، و نعتــك األمــم العربيــه واإلســاميه، وحتــى العجــم، ألن دبلوماســيتك كانــت هــي مــن نــوع فريــد،  لــم 

يعطــه هللا ألحــد ســواك .

غرارة العبوس دار الكمال و نقاص
دوبا حليل أبوي اللي العلوم دراس

..………              
تبكيك الخلوق بأغزر الدماع

كم حليت مضيق و للبطون شباع
.………              

يا سيد العلوم الليله فرقك حار
خليت القد كبير للبعيد و الجار

...………               
كملت العمر و فنيتو في الطاعات

يا قوت الخلوق في المهله والضيقات.
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 وقــال رســولنا الكريــم )ص(« إذا مــات إبــن آدم إنقطــع عملــه إال مــن ثــاث .. صدقــة جاريــه ، أوعلــم ينتفــع بــه،أو 
ولــد صالــح يدعــو لــه«. فصدقاتــك قــد ســبقتك إىل قبــرك لتنيــره لــك، وعلمــك ســيظًل نبراســٱ وشــعلة تحملهــا 
األجيــال، ومثــاٱل يحتــذى بــه عبــر الســنين ، أمــا اإلبــن الصالــح ، فلــك الكثيــر والكثيــر، فكلنــا ســندعو لــك فــي 
صلواتنــا أن يغفــر هللا لــك ، و أن يدخلــك فــي أعــى الجنــان . إن عزائــي يــا أحــب النــاس إنــي قــد ودعتــك قبــل 
الرحيــل، ووقفــت أمامــك، فرأيتــك نائمــٱ كالمــاك الطاهــر، فــي غرفتــك التــي أحببناهــا بوجــودك، والتــي أظلمــت 
برحيلــك، وأعــدت ترتيبهــا ، كأنــك ســتعود إليهــا يــا أبــي. فأغفــر لــي يــا هللا ألنــي بكيــًت كثيــرٱ وكثيــر. االلهــم ألهمنــا 

الصبــر لفــراق الحبيــب عمــو فــاروق، فقــد حــان الفــراق، والنــدري متــى يكــون اللقــاء .
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 إجالل عبدالعزيز أبوعيىس
»ياحبيبٱ قد رحل عنا فأصبحنا في حزن وأسى«

فجــأة فجعنــا الدهــر، وأيقظنــا ، برحيــل ســندنا وظلنــا الوريــف ، عمنــا ووالدنــا فــاروق أبوعيســى .رحــل بهــدوء 
كرحيــل النــوارس مــن الشــطآن، رحــل بعــد أوبتــه ألرض الوطــن ، كأنــه أحــس بقــرب الفــراق،  فــأراد أن ينــام فــي 
ذلــك التــراب الــذي لطالمــا دافــع عنــه ببســالة،  ترجــل البطــل المغــوار عــن صهــوة جــواده، وســلم رآيتــه النقيــة، 
التــي لطالمــا حملهــا بكبريــاء وســمو وطهــر. فارقنــا  ذلــك القلــب النقــي ، الــذي كــم كانــت  قلوبنــا تنتظــر أوبتــه، 
وتفــرح بلقائــه وتحــن إليــه ، ولكــن هــذه المــرة كان الرحيــل  مــرٱ بــا عــودة ، وال وداع وبــا توقــع إيــاب ، وتــرك لنــا 
المــكان خاليــٱ موحشــٱ . رحــل مــن كان يحتوينــا ، ومــن كان معنــا فــي كل المواقــف. كان عمــي فــاروق أبوعيســى 
طيــب القلــب، ال يعــرف قلبــه حســدٱ، وال غــٱ ، وال جفــاء . كان بشوشــٱ متواضعــٱ، ولطالمــا كنــا نجــد عنــده الــرأي 
الســديد والمشــورة ، فقــد كان نعــم العــم والخــال واألب الحنــون و الصديــق الوفــي المخلــص الصــادق،  لــكل 

مــن عرفــه وعاشــره . 

كان عمي ذلك الرجل الشجاع ،والمناضل الجسور، صاحب المواقف المشرفة في كل المجاالت  والمحافل 
السياســية والقانونيــة واإلجتماعيــة ، وقــد افنــى جــل حياتــه مــن أجــل بلــده  وشــعبه ، ومــن أجــل قضايــا الوطــن 
التــي يؤمــن بهــا ، مــن الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وحرياتــه وعــى ســيادة القانــون، وترســيخ مبــادي الديمقراطيــة.

عرفتــه المنابــر والمنافــي والمهاجــر بطــا ال يليــن وال يهــادن، فــي ســبيل الوطــن وعزتــه وكرامتــه. كان مــن أؤلئــك 
الساســة العظمــاء ، الذيــن شــرفوا الوطــن داخليــٱ وخارجيــٱ ومــا أســتكانوا وال ركعــوا وال باعــوا المبــادئ .

رحــل عمــي عنــا بجســده ، وخلــف فينــا ذلــك الحــزن العميــق واأللــم ، كمــا تــرك لنــا ذلــك الرصيــد مــن الذكريــات 
الجميلــة واللحظــات الرائعــة والخالــدة ، التــي ســتبقى راســخة فــي قلوبنــا وأذهاننــا  ووجداننــا مــدى الحيــاة ، 
وســتكون تلــك اللحظــات مــن أعمارنــا ،والتــي عشــناها معــه، هــي مــن أروع أيــام العمــر، وســتبقى مبادئــه حيــة 

فينــا أبــدٱ.

اللهــم أرحــم عمــي الحبيــب فــاروق أبــو عيســى وأغفــر لــه وأرزقــه جنــات النعيــم مــع الصديقيــن والشــهداء وحســن 

أؤلئــك رفيقــا ، وصبرنــا عــى فقــده وفراقــه، وألهمنــا الصبــر وحســن العــزاء..
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وليد عبدالعزيز أبوعيىس     
بسم هللا الرحمن الرحيم 

  قال تعاىل :
ِصيَبٌة َقاُلوْا إِنَّا لِّلِه َوإِنَّا إَِلْيِه َراِجعوَن ((. ابِِريَن الَِّذيَن إَِذا أََصاَبْتُهم مُّ ِر الصَّ ))َوَبشِّ

 صدق هللا العظيم« 
» رحيل رجل في قامة وطن »

عاش  مناضٱ  جسورٱ
ورحل  بهدوء  عجوٱل
مطمئنٱ  يكسوه   نورٱ
               نعي أليم  
            آل أبوعيسى

بمزيــد مــن الحــزن واألســي، وبقلــوب رآضيــة بقضــاء هللا وقــدرة، تنعــي أســرة آل أبوعيســى للشــعب الســوداني 
واإلنســانية جمعــا ، عميدهــا و زعيمهــا القانونــي الضليــع ، السياســي الحصيــف والنقابــي الفــذ ، والمناضــل 
الجســور، وأســتاذ األجيــال، الراحــل المقيــم / فــاروق أبوعيســي ، والــذي وآفتــه المنيــة   فــي يــوم األحــد الموافــق 

12 أبريــل 2020م بمدينــة الخرطــوم ، بعــد حيــاة حافلــة بالتضحيــات ، وبالبــذل والعطــاء.

ولد الراحل المقيم بمدينة ود مدني في 12 ديســمبر عام ١٩٣٣م ، وترعرع فيها ، ودرس بها مراحله التعليمية 
األوليــة، التــي كانــت بمدرســة النهــر واإلبتدائيــة بمدرســة األميريــة . إنضــم باكــرًا ومنــذ صبــاه، للحركــة الوطنيــة 
ضــد اإلســتعمار اإلنجليــزي ، وأهتــم كثيــرٱ بقضايــا التحــرر والنضــال الوطنــي ، مقتديــٱ بوالــده الزعيــم مصطفــى 
عمــر أبوعيســى عليــه رحمــة هللا . كان ذلــك منــذ دراســته بالمرحلــة الثانويــة بمدرســة حنتــوب الثانويــة بوآليــة 
الجزيــرة، حيــث تــم فصلــه عــن المدرســة وســجنه، نتيجــة لممارســة نشــاطه السياســي وإنضمامــه لتتظيمــات 
وطنيــة مناهضــة للمســتعمر. تقلــد الفقيــد منــذ شــبابه مواقــع عــدة بالحــزب الشــيوعي الســوداني وبالتجمــع 
أحــد  الديمقراطــي،  الوطنــي  اإلجمــاع  لتحالــف قــوى  الديمقراطــي كناطــق رســمي، وقياديــه كرئيــس  الوطنــى 
مكونــات قــوي الحريــة والتغييــر، حتــى وفآتــه رحمــة هللا عليــه .كمــا تقلــد الكثيــر مــن المناصــب وعضويــة العديــد 

مــن التحالفــات السياســية، واإلتحــادات النقابيــة ، وبالمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة.

بــدأ الفقيــد مســيرته العمليــة والنضاليــة بمهنــة المحامــاة، بعــد تخرجــه مــن جامعــة اإلســكندرية بجمهوريــة 
مصــر العربيــة عــام 1957م ، متدربــٱ فــي مكتــب األســتاذ المرحــوم عابديــن إســماعيل بالخرطــوم ، وهــو مــن 
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الرعيــل األول ، ومــن رواد المحامييــن الســودانيين. شــرع الفقيــد منــذ بدياتــه عــى العمــل فــي الدفــاع عــن حقــوق 
اإلنســان، وتبنــي قضايــا الــرأي العــام الوطنــي ، حيــث يعتبرمــن أبــرز قيــادات العمــل النقابــي بالســودان والوطــن 

العربــي واألفريقــي.

كان الفقيــد عليــه الرحمــة ، مقاومــًا شرســًا ، وسياســيًا محنــكًا ، وقانونيــًا ضليعــًا ، ونقابيــًا عتيــدًا، ظــل رافضــًا 
للمســاومات ، ومدافعــًا عــن قضايــا ضحايــا األنظمــة القمعيــة وحقــوق المضطهديــن .

ظــل الفقيــد عليــه الرحمــة ، ثابتــًا علــي  مبادئــه النضاليــة والثوريــة ، ومكافحــًا مــن أجــل الحريــة والديمقراطيــة، 
وســيادة حكــم القانــون ، وعامــًا بجــد مــن أجــل التغيير،والتحــول الديمقراطــي بالســودان ، وعــى بنــاء دولــة 

المواطنــة المتســاوية ، وترســيخ مبــادئ الحكــم المدنــي والديمقراطــي.

ولــكل  الشــمولي،  القوميــة  اإلســامية  الجبهــة  لنظــام  المقاوميــن  أشــرس  مــن  الرحمــة،  عليــه  الفقيــد  كان 
وظــل   ، لــه جانــب  يليــن  أو  عزيمــة  لــه  تنكســر  فلــم   ، والمعتقــات  الســجون  البغيضة.عرفتــه  الدكتاتوريــات 
متمســكًا بمبادئــه التــي آمــن بهــا، كمــا نــال شــرف المشــاركة فــي ثــورة أكتوبــر 1964م، حيــث كان أحــد قادتهــا 
األبطــال، وأطلــق عليــه  لقــب )فــارس المتاريــس( لــدوره الشــجاع والكبيــر الــذي قــام بــه ، وكان ذلــك بإبتــكار فكــرة 
وضــع المتاريــس فــي الشــوارع أمــام حركــة القــوات النظاميــة ضــد زحــف المتظاهريــن العــزل ، ذلــك ممــا كان 
لــه عظيــم األثــر فــي إنتصــار الثــورة . كمــا ســاهم بــأدوار عديــدة ومهمــة فــي إنتفاضــة مــارس/ أبريــل 1985م وثــورة 
ديســمبر / أبريــل 2019م  المجيدتيــن، وكان مــن أوائــل الداعييــن إلــي اإلنتفاضــة الشــعبية، ضــد حكومــة اإلنقــاذ 
المشــؤمة ، ويعــد مــن محركــي الشــارع الســوداني لإلنتفاضــة الشــعبية، وذلــك بندواتــه المتعــددة وخطاباتــه 
الثوريــة ، والحماســية ، التــى ســاهمت إســهمٱ كبيــرٱ فــي نجــاح ثــورة ديســمبر/أبريل المجيــدة ، وإقتــاع حكــم 

الطغــاة ، ورميــه فــي مزبلــة التاريــخ. 

كمــا كان الفقيــد عليــه الرحمــة ، مــن أبــرز القــادة والزعمــاء، الوطنييــن واإلقليمييــن ، ورائــدًا مــن رواد الدفــاع 
عــن حقــوق اإلنســان، وبســط حكــم القانــون ، ومــن الذيــن قامــوا بتأســيس المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان 
عــام 1983م ، وبتأســيس المنظمــة العربيــة لحقــوق المــرأة . ويعتبــر مــن أبــرز رمــوز رجــال القانــون العــرب ، 
والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي الســودان وفــي الوطــن العربــي ، حيــث كان لــه شــرف تقلــد رئاســة إتحــاد 
المحاميــن العــرب ، مزكيــٱ مــن نقابــة المحامييــن الســودانيين ، طيلــة عشــرون عامــٱ ، ولخمســة دورات متتاليــة 
منــذ العــام 1983م وحتــى العــام 2003م . كان الفقيــد عليــه رحمــة هللا ، مــن  القانونييــن المتميزييــن، ومــن  

المناضليــن السياســيين البارزيــن فــي تأريــخ الســودان المعاصــر.

الحآجــة لحكمتــه، وخبرتــه  أمــّس  ، وبادنــا فــي  أبوعيســي  الجســور فــاروق  الوطنــي، والمناضــل  الرمــز  رحــل 
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وصبــره، وشــجاعته وعمــق بصيرتــه. رحــل عنــا ، ولكنــه تــرك لنــا ولوطنــه، أرث كبيــر مــن الفكــر الوطنــي األصيــل، 
ومــن معانــي التجــرد والتفانــي فــي النضــال والتضحيــة واإلخــاص، وفــي حــب الوطــن وخدمــة شــعبه الطيــب. 
رحــل الفقيــد عليــه رحمــة هللا ، وقــد قــدم لنــا دروس وعبــر ثــرة ، فــي معانــي اإلحتــرام لآلخــر، وفــي النزاهــة ونكــران 
الــذات ، وفــى األخــاق الحميــدة والتعامــل الراقــي مــع الجميــع بــا إســتثناء . رحــل عنــا ، ولكنــه باقــي فينــا بجمــال 
روحــه ، التــى عشــقت تــراب هــذا الوطــن ، وناضلــت مــن أجــل رفعتــه وعلــو شــأنه ، وحقــوق شــعبه . رحــل عنــا ، 
ولكــن ســتظل ذكــراه باقيــة فــي وجداننــا ، ونهجــه المتميــز، وأفــكاره النيــرة ، راســخة فــي عقولنــا ، وســيرته النبيلــة 

الزكيــة ، ســتظل عبــر تاريــخ هــذا الوطــن الحبيــب لتنيرطريــق أجيالــه القادمــة ..

إنتــي إذ أنعــي فقيــد األســرة والوطــن ، أعــزي نفســي والجميــع فــي هــذا الفقــد  الجلــل واألليــم . كمــا أبعــث بأصــدق 
آيــات التعــازي ، ألفــراد أســرته الصغيــرة ، لزوجتــة ورفيقــة دربــه الخالــة نعمــات مدنــي أبشــر وكريمتيــه أمــل ونهلــه 
وأســرتيهما ، وألســرتة الكبيــرة آل أبوعيســى الممتــده بالخرطــوم و بمدينــة ود مدنــي، ولكآفــه شــرفاء الشــعب 

الســوداني والعربــي واإلنســانية ، ولــكل زمائــه ومعارفــه مــن أهــل السياســة والقانــون ، داخــل وخــارج الســودان.

أال رحــم هللا عميدنــا وزعيمنــا ، المناضــل الصامــد ، والوطنــي الغيــور، واألب الروحــي ، والصديــق الوفــي لــكل مــن 
عرفــه وعاشــره األســتاذ / فــاروق أبــو عيســي رحمــًة وآســعة ، وجعلــه مــن أصحــاب اليميــن ، وأســكنه  فــي فســيح 

جناتــه مــع الصديقيــن والشــهداء وحســن اؤلئــك رفيقــا ، وألهمنــا وإياكــم الصبــر الجزيــل  والســلوان .

شكر وعرفان : 

لــكل مــن شــارك فــي حضــور مرآســم التشــييع والدفــن، ومــن رآســل ، أو هاتــف ، أو كتــب نعــي أو تعزيــة ، أو مقــال 
، وذلــك ممــا كان لــه عظيــم األثــر، فــي تخفيــف مصابنــا . بــارك هللا فيكــم جميعــٱ ، وجزاكــم خيــرٱ ، وال أراكــم مكــروه 

فــي عزيــز عليكــم .

أبريل 2020م            
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مسية إبراهيم الياس
» فقدناك يا جبل الكبرياء

وآخر قنديل زيت يضيء 

لنا في ليال الشتاء ».

رحلــت عنــا وعــن دنيانــا الفانيــة ، ولكــن لــن ينطفــيء ذلــك القنديــل، الــذي أنــار الطريــق لعــدة أجيــال ، لكــي تســير 
فــي طريــق النضــال والحرّيــة، وتنهــل مــن بحــر معرفتــك السياســية الفيــاض ، رحلــت ، ولكــن تركــت لشــعبك  
تركــة غنيــة مــن الحكمــة واالخــاص  والتفانــي، فــي حــب الوطــن وحــب النــاس ،وحمــل همــوم الضعفــاء والفقــراء 

، والمطالبــة بالحريــات والحيــاة الكريمــة، وتقديــم خدمــة االوطــان عــى كل شــيء.

كّنــا صغــارٱ ، حينمــا تعرفنــا عليــك، وبعــد مصاهرتــك ألســرتنا، لــم يكــن عمــري يتعــدى العشــر ســنوات ، ولكــن منــذ 
بدايــة معرفتنــا بــك، بدأنــا نتأثــر بأفــكارك السياســية وأصبحــت لنــا ملهمــٱ وأســتاذٱ فــي دروس الوطنيــة والتفنــن 
فــي حــب الوطــن ، ومــا زلــت رغــم صغــر ســني فــي ذلــك الوقــت أذكــر جيــدٱ ليلــة المتاريــس، فقــد ســهرت أســرتنا 
حتــى الصبــاح ألنهــا كانــت تتابــع أخبــارك وأنــت تشــارك فــي ثــورة أكتوبرالمجيــدة التــي كنــت أحــد صناعهــا، كانــت 
أســرتنا  تخــاف عليــك مــن بطــش الدكتاتوريــة، وأنــت لــم تكــن تعبــٱ ، عرفنــاك شــجاعٱ مقدامــٱ مقاتــٱ شرســٱ مــن 
أجــل الحــق، ومــن أجــل العدالــة لــم تــكل وَلــم تمــل ، دخلــت المعتقــات وكنــت عنــد إطــاق ســراحك ترجــع اىل 

بيتــك وكأنــك كنــت فــي عطلــة ممتعــة تحكــي نــوادر المعتقــل، فنــزداد بــك  إعجابــٱ ومحبــة.

كنــت تحــب أســرتنا ، أســرة زوجتــك نعمــات وكنــا نكــن لــك كل الحــب والــود واإلحتــرام ، كنــت زوجــٱ كريمــٱ وأبــٱ 
محبــٱ ناصحــٱ ، كنــت دائمــٱ معنــا فــي الســراء والضــراء، كنــت تســدي لنــا النصائــح وتشــجعنا للوصــول إىل أهدافنــا 
وتحقيــق  أحامنــا ، وكنــا نعمــل بنصحــك ونتبــع حكمتــك ونثــق بــك .برحيلــك فقدنــا صــدرٱ رحبــٱ وقلبــٱ كبيــرٱ 
يســع الوطــن بأكملــه ، وفقــد الوطــن رجلــه الحكيــم والــرأي الســديد، والسياســي المحنك،والوطنــي المخلــص 
والمناضــل الجســور . وداعــٱ يــا نصيــر الفقــراء ، ورجــل حقــوق اإلنســان فــي أفريقيــا والوطــن العربــي ، حبيــب 
الشــعب، ورمــز الوطنيــة فــاروق أبــو عيســى . رحلــت وتركــت لنــا فراغــٱ ال يســتطيع أحــد أن يغطيــه ، ألنــه فــراغ 
بحجــم أمــة ، وأصبــح الوطــن عاريــٱ بعــدك، فقــد كان يلتحفــك وتركتــه فــي العــراء . لقــد تيتــم الوطــن بعــد موتــك، 
وتيتمنــا معــه ، لكــن ذكــراك الخالــدة ســتبقى أبــد الدهــر ، لتعوضنــا هــذا اليتــم، ولتنيــر لنــا مــن جديــد ، درب 

النضــال الــذي فتحتــه وســيبقى فاتحــٱ ، والنضــال الــذي بدأتــه ، سيســتمر بــاإذن هللا.
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رحلــت عــن دنيانــا، وســتبقى ســيرة نضالــك العطــرة تعطــر تــراب الوطــن الــذي أحببتــه وناضلــت مــن أجلــه، 
ســهرت الليالــي مــن أجــل المطالبــة بحقــوق اإلنســان ، مــن أنظمــة  ظالمــة لــم تســمح حتــى بالحقــوق، ناهيــك 

عــن   المطالبــة بهــا.

كان يــوم موتــك، يومــٱ عســيرٱ ، بكينــاك بالدمــع الغزيــر وحيــن جفــت دموعنــا، بكتــك قلوبنــا الموجوعــة ، التــي ال 
يــزآل األلــم يعتصرهــا . ذكــراك دائمــٱ ســتكون  راحــة لنــا ، ألنهــا جميلــة وعطــرة . نتمنــى مــن هللا العلــي القديــر أن 
يعطــر قبــرك كمــا عطــرت دنيانــا بحلــو الــكام، وجمــال اإلبتســام وبشاشــة الوجــه.  لــك الرحمــة والمغفــرة . تعازينــا 
القلبيــة للخالــة رفيقــة دربــك ونضالــك ، نعمــات مدنــي وإلخواتــي أمــل ونهلــة وألحفــادك الذيــن رعيتهــم وغمرتهــم 
بعطفــك وحبــك وكنــت لهــم مثــٱ أعــى،  وألســرة أبوعيســى التــي كنــت عزوتهــا، وأســرة مدنــي أبشــر التــي كنــت 
فخــرٱ لهــا ، وللشــعب الســوداني الــذي أحببتــه، ودافعــت عنــه ، آلخــر لحظــة مــن حياتــك والــذي شــيعك اىل 

مثــواك األخيــر وقلبــه ينــزف دمــٱ مــن ألــم فراقــك.

من غيرك ، يا أبوعيسى لصياغة الدنيا ، وتركيب الحياة القادمة ، من غيرك...... من. ؟

»إنا لله وإنا اليه راجعون«
وال حول وال قوة إال بالله.

امريكا / بنسلفينيا. 2020/15/4   
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محمد امليك إبراهيم  
فــي وداعــة وســام ، إتــكأ أعتــي مناضلــي الحريــة وحقــوق اإلنســان فــي الســودان عــى مســند أريكــة فــي منزلــه، 
وأســلم الــروح . وهكــذا مضــى عــن عوالــم النضــال، االســتاذ فــاروق أبوعيســى  وإىل جانبــه رفيقــة عمــره الســيدة 
نعمــات مدنــي ، التــي قضــت الجــزء األكبــر مــن حياتهــا معــه، مســتعدة لخروجــه برفقــة مجهوليــن، يأتــون الخــذه 
اىل المعتقــل ، حتــى أن ذلــك النــوع مــن الخــروج مــع المجهوليــن ، غــدا أمــرٱ عاديــٱ لهــا ومتوقعــا عــى الــدوام، 
ولكنــه هــذه المــرة لــم يكــن بصحبــة أحدهــم ، وال بنــاء عــى إســتدعاء مــن أي ســلطة  مــن الســلطات. وهكــذا 

وضــع المــوت خاتــم النهايــة لحيــاة غنيــة بالمعانــي والفدائيــة والمحبــة الحانيــة لبنــي اإلنســان.

كان الفــاروق ، مؤمنــٱ متعصبــٱ بحقــوق اإلنســان ، إبــان توليــه وزارة الخارجيــة كانــت مواثيقهــا موضــع عنايتــه 
وإهتمامــه ، وحيــن توالــت اإلنقابــات عــى بادنــا ، لــم نجــد مــا نســتند إليــه  لتفنيــد تحججــات الدكتاتورييــن، 
ســوى تلــك المواثيــق التــي كانــت شــغله الشــاغل ، داخــل وخــارج األطــر الرســمية وغيــر الرســمية ، وتميــز نضالــه 
السياســي مــن أجلهــا ، بالديمومــة واإلتســاق، فبعيــدٱ عــن كل المذهبيــات ، كان همــه األكبــر ســعادة البشــر ، 
التــي ال تتحقــق فــي ظــل العســف والجــور ، وإنعــدام الحريــات، وواقــع الحــال أن الفــاروق كان مثــاٱل للمثقــف 
المنســجم مــع ذاتــه وتراثــه، والتربــة الثقافيــة التــي نشــأ فيهــا ، فقــد كان مؤمنــٱ قــوي اإليمــان ، ال يباهــي بإيمانــه 
، وال يوظفــه فــي خدمــة نشــاطه السياســي ، وال حتــى فــي دحــض خصومــات الخصــوم، باعتبــار ذلــك نوعــٱ مــن 
األعتراف بدخول الدين حلبة السياســة ، عى اي شــكل من األشــكال ، وكل ذلك مع إعتناقه شــكٱ من أشــكال 

الحداثــة الماركســية ، ظــل وفيــٱ لهــا طــوال عمــره.

رحــم هللا أبوعيســى، فــان فقــده ال يعــوض، وعزاؤنــا فــي تاميــذه الكثيريــن، وفــي أمثولــة حياتــه الرائعــة، التــي 
ســتظل منبعــٱ لإللهــام لــكل مــن يتصــدى للنضــال. 

 امريكا / بنسلفينيا. 2020/15/4    
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مــأمــون عــيىس 
و ترجل الفارس بعد صوالت مشهوده

الترويــض، ولكنــه أصــر عــى  المــراس ، عصــي عــى  الفــارس مــن صحــوة جــواد جامــح ، صعــب  نعــم ترجــل 
األســتمرار فــي إعتائــه ، ِطــول عهــود الشــباب الباكــر والكهولــه والشــيخوخة، يصــول فــي ســاحات النضــال الوطنــي 
ممتشــقا حســامٱ، هــو الــراى الســديد والفكرالثاقــب. فــي صوالتــه ، كان  مقدامــٱ  ، جســورًا ،  جــم العطــاء والبــذل 
وفــي كفاحــه، أعطــي ومــا ضــن، وال إمتــن وال وهــن . ودفــع مــن جــراء ذلــك قــدراٱ كبيــرٱ مــن حريتــه وصحتــه ، 
كالفصــل مــن مدرســة حنتــوب الثانويــة، واإلعتقــال بســجن فــي القاهــرة فتــرة الدراســة الجامعيــة. وبعــد التخــرج 
قضــى شــهرين بســجن كســا، أيــام الدكتاتوريــة األولــي، ثــم ثــاث شــهور إعتقــال بســجن كوبــر فــي أوآخــر ســنوات 

اإلنقــاذ،، وقبلهــا تــم ســجنه فــي عهــد مايــو بعــد إرتدادهــا .

ذلــك هــو صفيــي و رفيقــي و صديــق العمـــر فــاروق مصطفــى أبـوعيـــسى، الــذي إلتقينــا ببعضنــا  ألول مــره فــي 
أكتوبــر عــام 1953م فــي أســكندريه ، ولــم يكــن لقائنــا عارضــٱ ، فقــد ضمــت بيننــا ســنوات الدراســة بكليــة الحقــوق 
بجامعــة األســكندرية وتعمقــت الصــات و تعــددت الوشــائج ، وألتقــت األفــكار و توســعت الصلــة بيننــا حتــى 
شــملت النطاق األســري و توجت بالمصاهره،  مما أحدث بعض الخلط بين إســم األســرتين، أســرة أبوعيســى 

و أســرة عيســى.

كان إنتقــال فــاروق إىل رحمــة هللا يــوم األحــد 2020/04/12 حدثــٱ مروعــٱ، و خطبــٱ جلــًا، جعــل موجــة طاغيــة 
مــن األســى والحــزن تعــم البــاد. فقــد كان ودودٱ ، حســن المعشــر، شــخص إجتماعــي ، مــن طــراز فريــد ، ورغــم 
شــجاعته و صراحتــه فــي قــول الــرأي الــذي يـــؤمن بــه، لــم يعــرف يومــٱ باللــدد فــي الخصومــة بحــق جميــع مخالفيــه 
فــي الــرأي مــن السياســيين، عــدا أولئــك مــن الفئــة التــي لــم يعــرف لهــا تصنيفــٱ، أو توصيفــا، أهــم مــن البشــر أم 

نــوع متفــرد مــن الكائنــات ممــا يجعــل الســؤال الكبيــر مــازآل قائمــٱ وملحــٱ ، مــن أيــن أتــى هــؤالء ؟.

األمــر المؤســف حقــٱ ، والبعيــد كل البعــد عــن الُخلــق، أن علــق بعضهــم عــى هــذا الفقــد العظيــم ، بلســان وتعبيــر 
خبيــث أقــرب إىل الشــماتة منــه إىل الرثــاء و الترحــم ، ولــم  يطــف جــال المــوت ورهبتــه مــن نفوســهم الحقــد 
الدفيــن، ومــن ظــن منهــم أن ســيئات وجرائــم نظــام مايــو وأخطائهــا، يحركهــا أويشــارك فيهــا فــاروق، فهــو بــا شــك 

يجهــل التاريــخ أو يتجاهلــه.

جــاءت حركــة 25 مايــو نتاجــا لســوء تطبيــق الديمقراطيــة فــي البــاد ، و التــي كانــت مجــرد مكايــدات ودســائس 
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و مؤآمــرات، تمارســها األحــزاب الطائفيــة نحــو بعضهــا البعــض، وكان يلعــب فيهــا جهــرٱ أو ســرٱ مــن وراء ســتار 
إبليــس العصــر الحديــث ، ويتســلل بيــن صفــوف الحزبيــن وعرصاتهــا، لخلــق مزيــدٱ مــن ســوء الحــراك السياســي، 
كمــا قــام بذلــك منــذ أمــد بعيــد الشــيخ النجــدي بيــن المــا مــن كفــار قريــش، وكيــف أن مشــورته أدت لخزالنهــم، 
وأوردتهــم مــوارد التهلكــه، وإســتمر ذلــك الشــيخ إبليــس فــي ممارســة مكــره عقــودٱ حتــى وصــل إىل اإلمســاك 
بمقــود ولجــام البشــير، حتــى أوصلــه وأوصلنــا إىل مــا نحــن فيــه اآلن مــن خــراب و ضيــق و إفــاس وهــوان، عاكفــون 

اليــوم عــى إزالتــه .

ولمــن خفــي عليــه ذلــك، ، ليســأل عــن موكــب 9 يونيــو 1969م الــذي ضــم عــددٱ ضخمــٱ مــن البشــر لــم يشــهد 
لــه تاريــخ البــاد مثيــٱ، تأييــدٱ و ترحيبــٱ  بمايــو ، التــي جائــت حاملــة و رافعــة كل أمانــي و شــعارات و تطلعــات 
الشــعب . ولــو إســتمرت مايــو عــى هــذا النهــج ، لبقيــت و عاشــت تحفهــا وتحيــط بهــا قلــوب الماييــن، ولكــن 
ولســوء المنقلــب ، نكصــت عــى عقبيهــا، و تنكــرت لــكل مــا نــادت بــه ، و بانــت كأســوأ نظــام فاشــي ودكتاتــوري، 
وصــار الســفاح نميري،أقبــح وجــه عرفتــه البــاد . ومــن نافلــة القــول أن فــاروق وغيــره مــن الشــرفاء الذيــن كانــوا 
حــول مايــو، إبتعدواعنهــا و إنفضــوا مــن حولهــا، وبقــى معهــا  وإلتــف حولهــا المنافقــون والمرتزقــه و المشــعوزون 
وتجــار الديــن وكل خائــن ومتنكـــر لمبادئــه ، وكلهــم معروفــون، وقــد ســجلت أســمائهم فــي كتــاب أســود، وآلشــك 
أن الــزج بإســم فــاروق فــي أحــداث الجزيــرة أبــا ، هــو نــوع مــن الهتــر و لغــو الــكام ، فهــو لــم يكــن حامــل مدفــع ، 
وال قائــد دبابــة، فالــذي دخــل الجزيــرة أبــا كمــا هــو معــروف هــو أبوالقاســم محمــد إبراهيــم ، المعــروف بعدوانــه 
الــذي وصــل عتــوه لقتــل الشــهيد الشــفيع، و بمناســبة ذكــر أبوالقاســم فقــد تمــت ترقيتــه إىل رتبــة اللــواء لتحســين  
معاشــه يــوم وفــاة أرملــة الشــهيد الشــفيع المناضلــة فاطمــه أحمــد إبراهيــم، ولــم يكــن األمــر مصادفــة ، و لكــن 

كــدأب نظــام اإلنقــاذ والبشــير وقســوته وإســتمتاعه بجــرح مشــاعر البشــر وتعذيبهــم تــم ذلــك .

الجزيــرة أبــا هــذه ، والتــي أٌقحــم فــي أحداثهــا فــاروق بغيــر ســند ، مــن الواقــع صــورت جمــوع األنصــار بالمائكــه، 
و فــي هــذا حــذف لصفحــات مــن تاريــخ المهديــة، بــل لتاريــخ الســودان كلــه ، وإذا تســني لنــا يومــٱ ، بإعــادة 
كتابــة التاريــخ، بشــجاعة وإنصــاف وتجــرد، ســوف يعــرف الشــعب ماهــو ســجن الســاير ، ومــا أرتكــب فيــه مــن 
تنكيــل و تعذيــب و القتــل ألمــراء وقــادة شــاركوا فــي بنــاء الدولــة ، وســيعرف الشــعب بمــاذا جــازى الخليفــه عبــد 
هللا القائديــن عبــد الرحمــن النجومــي وأبوقرجــه، اللــذان أحكمــا الحصارعــى الخرطــوم حتــى ســقوطها ومقتــل 

غــردون.

وسيعـــرف الشــعب مــا هــو منفــى جبــل الرجــاف ، الــذي ينفــى إليــه كل مخالــف رأي، ورغبــة الخليفــه ومستشــاره 
النــاس  أنــه كان جــراب خــاوي وســيعرف  الــرأي، فــي حيــن  الــذي كان يســميه تحببــٱ بجــراب  األميــر يعقــوب 
الســلوك العنصــري الهمجــي الــذي مارســه رهــط الخليفــه نحــو أبنــاء البحــر، وســيعرف النــاس أعــداد العلمــاء و 
األشــراف الذيــن قتلهــم الخليفــه ، و ســيعرف النــاس مــا حــل بالقائــد أبوقرجــه، وذلــه بعــد ضربــه بالســياط ثاثمائــة 
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جلــدة ونفيــه إىل جبــل الرجــاف ، وســيعرف الشــعب أن أيــام المهديــة كانــت فتــرة حالكــة الســواد حــل فيهــا الجهــل 
وإنســداد منافــذ التنويــر ، وإنتشــار البــدع واألكاذيــب بإســم الديــن فــي كل أرجــاء الوطــن .

ولســوء إدارة وتصرفــات الخليفــه وإنفــراده بالــرأي ، أديــرت معركــة كــرري بغبــاء،  وبــدٱل مــن إمطــار الغــزاه بوابــل 
مــن الســهام  حيــث لــم يكــن ذلــك مســتعصيٱ ، فبــدل مــن ذلــك، رفعــوا أعــواد العشــر ملوحيــن بهــا، فكانــت 
الهزيمــة النكــراء . وال عجــب فــى ذلــك فقــد أبعــد الخليفــه مــن صفوفــه كل القــاده العظــام ذوي الخبــرة، فقتــل 
مــن قتــل ، وســجن مــن ســجن ، ولــم يكــن معــه غيــر جــرآب الــرأي. ومــن المؤســف أننــا كنــا ومازلنــا ضحايــا تزيــف 

التاريــخ إذ أن بعــض األناشــيد الوطنيــة تزعــم فــرار جيــش الطاغيــة وتفاخــر بســيف العشــر.

وبســبب سياســة الخليفــه الخرقــاء ، حدثــت مجاعــة ســنة ســته المشــهورة، ومــع كل هــذا يمكــن الركــون إىل 
شــهادة رجــل ال يمكــن أن تكــون شــهادته مجروحــه ، فهــو أنصــاري حــارب فــي صفــوف األنصــار، وهــو الشــيخ بابكــر 

بــدري ومثلــه فــي ذلــك األنصــاري المســتنير، أخــي الكاتــب مكــي حســن أبوقرجــه رحمــه هللا.

رحــم هللا فقيدنــا العـــزبز فــاروق رحمــة واســعة و جــزاه خيــر الجــزاء ، بقــدر مــا قــدم لبــاده ولشــعبه ، وال نعــدو قــول 
الحــق إذا جهرنــا بالقــول أن فاروقــاٌ كان  لبادنــا وســاماٌ فــي صدرهــا, ليــس الداخــل فقــط ، بــل تعــدى ذلــك مــن 
المحيــط اإلقليمــي إىل العالمــي، حيــن تــوىل أمانــة إتحــاد المحاميــن العــرب لعــدة دورات، شــهدت فيهــا المنظمــة 
إنجــازات ال ينكرهــا إال جاحــد أوحســود، وأخرجهــا مــن محيطهــا اإلقليمــي الضيــق إىل كيــان فــرض وجــوده ، حتــى 
بيــن ردهــات منظمــة األمــم المتحــده ، كمــا لعــب دورٱ كبيــرٱ مــن خــال هــذا المنصــب فــي كشــف نظــام اإلنقــاذ 
و أمــاط  اللثــام عــن كل عوراتــه و فســاده ، وعــرف العالــم بأحــط نظــام مــر عــى الســودان ، األمــر الــذي جعلــه 
أشــرس خصــم لــه ، وأصبــح هدفــٱ للتجريــح والســباب وكيــل التهــم الباطلــة، وآخـــرها كان الــزج بــه فــي اإلعتقــال 
بكوبــر شــهورٱ ومنــع فــي خالهــا مــن تلقــي العــاج ، وبعــد حيــره وتــردد وتخبــط ، شــكلت اإلنقــاذ محكمــة لفــاروق 
وزميلــه دكتــور أميـــن مكــي مدنــي ، فكانــت وبــااَل عليهــم ، وكســهم إرتــد إىل صــدر رآميــه ، وأتــوا بكوزعيــى ، أســموه 
خبيــرٱ أو مستشــارٱ للمحكمــة، عجــز عــن اإلدالء بــأي قــول يفيدهــم، فكانــت قضيــة اإلتهــام وآهيــه بــا ســند قانونــي 
والمحكمــة فــي مجملهــا أشــبه بمســرحية عبثيــة ســخيفة لحفــظ مــاء وجوههــم إن بقــي فيهــا شــيئ، فأســدلوا 

الســتارعليها قبــل نهايتهــا .

هــذا فــى الوقــت ، الــذى كان فيــه هــذا المأفــون الشــامت المشــهور باإلنتهازيــة والفجــور فــي الخصومــة ، جــزء مــن 
نظــام اإلنقــاذ و وزيــرٱ لعــدة مــرات، ونائبــٱ لرئيــس الجمهوريــة .

2020/4/16
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 مجلس السيادة اإلنتقايل

رئيس واعضاء مجلس السيادة يحتسبون عند هللا تعاىل السياسي والمحامي البارز فاروق ابو عيسى

يحتســب الســيد رئيــس مجلــس الســيادة االنتقالــي ونائبــه االول واعضــاء المجلــس عنــد هللا تعــاىل، فقيــد البــاد 
واألمــة العربيــة ، رئيــس قــوى االجمــاع الوطنــي، السياســي والمحامــي القديــر د. فــاروق ابــو عيســى الــذي لبــى 

نــداء ربــه بالخرطــوم امــس، بعــد حيــاة حافلــة بالبــذل والعطــاء فــي مختلــف ضــروب الحيــاة .

ويعــد الفقيــد أحــد الرمــوز الوطنيــة الــذي وهــب حياتــه للدفــاع عــن حقــوق االنســان وحرياتــه ، وظــل فــي طليعــة 
المناضليــن عــن الديمقراطيــة والتحــرر الوطنــي وســيادة دولــة القانــون ، متمســكا بمبادئــه وامينــًا عــى وطنــه 

ووفيــًا الصدقائــه.

لقد تقلد فقيد الوطن مناصب دستورية عديدة ، من بينها وزارة الخارجية ،واالمانة العامة التحاد المحامين 
العرب وله صوالت وجوالت مدافعا عن القضايا الوطنية والعربية. 

ومجلــس الســيادة اذ يحتســبه يتضــرع اىل المــوىل عــز وجــل أن يتغمــده برحمتــه الواســعة وان يســكنه فســيح 
جناتــه ، وان يلهــم آلــه واســرته ومعارفــه الصبــر وحســن العــزاء .

„إنا لله وانا اليه راجعون

مجلس السيادة االنتقالي

الخرطوم 2020-4-13
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احلكومة السودانية

د.عبد هللا حمدوك رئيس مجلس الوزراء
ببالــغ الحــزن واألاســى ينعــي رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبــدهللا حمــدوك للشــعب الســوداني المناضــل 

الوطنــي فــاروق أبــو عيســى والــذي توفــي اليــوم. 

ظــل فــاروق أبــو عيســى أحــد الرمــوز التاريخيــة للنضــال مــن أجــل الديمقراطيــة والتحــرر الوطنــي وســيادة دولــة 
الحقــوق والقانــون فــي الســودان. ولــم يتوقــف عــن العطــاء والبــذل طيلــة حياتــه.  واجــه الفقيــد فــي مســيرته 
السياســية االعتقــال والماحقــات بصمــود وشــجاعة، وناضــل فــي جبهــات عديــدة وعمــل لتعريــة النظــام البائــد 

سياســيًا وقانونيــًا فــي كافــة المحافــل، وســيبقى فــي ذاكــرة شــعبنا رمــزًا ملهمــا وعظيمــًا.

رحــم هللا األســتاذ فــاروق أبــو عيســى بقــدر مــا قــدم لشــعبه ووطنــه، وخالــص العــزاء والمواســاة ألهلــه وذويــه 
وأصدقائــه الكثــر ولــكل مــن عــرف فضلــه وطيــب معشــره. 

رئيس مجلس الوزراء

د. عبدهللا حمدوك

12 أبريل 2020
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وزارة اخلارجية
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األستاذ/ فيصل محمد صاحل

بسم هللا الرحمن الرحيم

ِتي (( ًة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ ُة اْرِجِعي إِىَل َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ )) َيا َأيَُّتَها النَّ

صدق هللا العظيم

أنعــي ببالــغ الحــزن واألســى المناضــل الوطنــي الكبيــر األســتاذ/ فــاروق أبــو عيســى المحامــي، الــذي توفــي ظهــر 
اليــوم األحــد بالخرطــوم.

مّثــل األســتاذ فــاروق أبــو عيســى رمــزًا وطنيــًا وحقوقيــًا مميــزًا، وهــب عمــره للدفــاع عــن حقــوق النــاس وحرياتهــم 
وعــن الديمقراطيــة، وظــل دائمــًا فــي مقدمــة الصفــوف المناضلــة ضــد األنظمــة الديكتاتوريــة.

شــغل أبــو عيســى عــدة مناصــب وزاريــة، كمــا عمــل أمينــًا عامــًا التحــاد المحاميــن العــرب، كمــا كان قياديــًا فــي 
التجمــع الوطنــي الديمقراطــي وقــوى اإلجمــاع الوطنــي.

ولــم يقــف عطــاؤه عنــد بلــده الســودان، بــل كان فــي مقدمــة المدافعيــن عــن الشــعوب العربيــة واألفريقيــة وبقيــة 
شــعوب العالــم وحقهــا فــي الحريــة والديمقراطيــة والكرامــة.

رحــم هللا األســتاذ فــاروق أبــو عيســى بقــدر مــا قــدم لشــعبه ووطنــه ورزقــه الجنــان العليــا، وخالــص العــزاء ألســرته 
وزمائــه وتامذتــه.

12 أبريل 2020م
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الشخصيات العامة

محمود عباس رئيس دولة فلسطني 
نعى رئيس دولة فلســطين محمود عباس، أمين عام اتحاد المحامين العرب األســبق، وزير خارجية الســودان 

األســبق، الدكتور فاروق أبو عيســى، الذي انتقل إىل رحمته تعاىل في الســودان أمس.

وقــال أبــو مــازن فــي برقيــة تعزيــة إىل أميــن عــام اتحــاد المحاميــن العــرب ناصــر كريويــن، ولرئيــس االتحــاد رجائــي 
عطيــة، واألمنــاء العاميــن المســاعدين، وأســرة الفقيــد، “فقدنــا مناضــًا وطنيــًا، مدافعــًا عــن قضايــا أمتــه العربيــة، 
وفــي مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية، إضافــة إىل كونــه أحــد األمنــاء العاميــن الذيــن ارتقــوا باتحــاد المحاميــن 

العــرب ورســالته إىل مســتويات غيــر مســبوقة”.

وتقــدم الرئيــس الفلســطيني ألســرة الفقيــد خاصــة وللمحاميــن العــرب عامــة بتعازيــه الحــارة، داعيــًا هللا ســبحانه 
وتعــاىل أن يتغّمــد الفقيــد بواســع رحمتــه ويلهــم أهلــه ومحبيــه الصبــر والســلوان.
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احلبيب اإلمام الصادق املهدي 
12 أبريل 2020م

نعي أليم

توفــي اليــوم المناضــل الجســور األســتاذ فــاروق أبــو عيســى. لقــد كان فقيدنــا علمــًا مــن أعــام النضــال الوطنــي، 
صامــدًا فــي وجــه الطغيــان المبــاد. ومهمــا تعــددت االجتهــادات السياســية، فــإن البــاد اليــوم توجــب اصطفافــًا 

وطنيــًا مــن أجــل بنــاء الســام والديمقراطيــة والتنميــة، فــا صــوت يعلــو فــوق صــوت الوحــدة الوطنيــة.

رحمــه هللا الــذي وســعت رحمتــه كل شــيء، وأحســن عــزاء زوجــه نعمــات، وبنتيــه نهلــة وأمــل، وســائر أفــراد 
أســرته الخاصــة، وزمائــه فــي العمــل العــام.

)إِنَّا لِلَِّه َوإِنَّا إَِلْيِه َراِجُعوَن( .

الصادق المهدي
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موالنا السيد محمد عثمان املريغين
 القاهرة: األحد 12  أبريل 2020م

نعــى زعيــم الحــزب االتحــادي الديمقراطــي )األصــل(، موالنــا الســيد محمــد عثمــان الميرغنــي، مرشــد الختميــة، 
أبــو عيســى ، الــذي وافتــه المنيــة، اليــوم األحــد، فــي  المناضــل الرمــز السياســي والقانونــي و الوطنــي فــاروق 

الخرطــوم ليــوارى الثــرى فــي الســودان.

وعــدَّ موالنــا الميرغنــي، فــي بيــان صــادر، مــن مكتبــه فــي القاهــرة، وفــاة أبــو عيســى بأنهــا خســارة كبيــرة للبــاد 
د مناقــب الفقيــد ومســاهماته فــي العمــل الوطنــي بالســودان والمنطقــة العربيــة. وفقــد للسياســة. وعــدَّ

وقــال “إن حيــاة الفقيــد كانــت حافلــة بالعطــاء واإلســهام الفاعــل فــي مختلــف المياديــن”، ووصفــه بأنــه كان 
مــن الرمــوز الوطنيــة المخلصــة قضــى عمــره متمســكًا بمبادئــه وأمينــًا لوطنــه، وفيــًا ألصدقائه.وأشــاد الميرغنــي 
بإســهامات الفقيــد المتميــزة خــال فتــرة عملــه مســاعدًا لــه كرئيــس للتجمــع الوطنــي الديمقراطــي و دعــا المــوىل 
القديــر للفقيــد الرحمــة والمغفــرة ، وأن يســكنه فســيح جناتــه مــع النبيبــن و الصديقيــن والشــهداء والصالحيــن 

وحســن أؤلئــك رفيقــًا ، وأن يلــزم آلــه وذويــه الصبــر والســلوان.

»إنا لله وإنا إليه راجعون«
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حامت الرس
ٍة أََجٌل َفِإَذا َجاء أََجُلُهْم اَل َيْسَتأِْخُروَن َساَعًة َواَل َيْسَتْقِدُموَن« قال تعالي: »َولُِكلِّ ُأمَّ

)األعراف/ 34(.

ســبحان هللا قبــل لحظــات كان مقبــا عــى الدنيــا كل الدنيــا وفجــأة وبــدون ســابق إنــذار جــاءه المــوت فرحــل 
عــن دنيانــا الفانيــة إىل دار الخلــود غــادر إىل لقــاء ربــه ســبحانه وتعــاىل قبــل ســاعات، لــم يحتمــل قلبــه العليــل 
جرعــة إضافيــة مــن عذابــات الســنين. ولــم يتــرك لنــا ســوى الذكــرى الطيبــة التــي حفرهــا فــي قلــوب كل مــن 
عرفهــم وعرفــوه. كان يتنفــس الحيــاة بيننــا فأصبــح طيفــًا وذكــرى يتناقلهــا الزمــاء والرفــاق واألصدقــاء واألهــل 
عــى الشــبكة العنكبوتيــة. لــم أصــدق الخبــر وأنــا أقــرأه هــذا الصبــاح عــى المواقــع اإللكترونيــة فبــادرت باالتصــال 
هاتفيــًا بالصديــق الدكتــور الشــفيع خضــر ومــن نبــرات الحــزن واألســى التــي كســت صوتــه أدركــت أن المصيبــة 
قــد وقعــت. وأكدهــا عندمــا رد علــيّ تحيتــي بـــ )صبــاح الخيــر يــا دكتــور( بـــ )البركــة فــي الجميــع يــا حاتــم( وعندهــا 
تاشــت الكلمــات وحلــت محلهــا العبــرات والدمــوع ومــا أغــى دمــوع الرجــال. هللا يختــار التوقيــت الــذي يســترد 
فيــه وديعتــه، ولذلــك كان الموعــد المضــروب صبــاح هــذا اليــوم الحزيــن ليرحــل عــن عالمنــا )فــاروق أبــو عيســى( 
أعظــم القــادة الوطنييــن فــي البــاد، تــاركًا فــي عيوننــا دمعــة وفــي قلوبنــا حســرة وفــي وجداننــا ذكــرى خالــدة 

وباقيــة!.

فــاروق أبــو عيســى عقــل يتحــرك دومــًا صــوب المســتقبل، وفكــر يتجــاوز حــدود الواقــع، وصاحــب تشــخيص 
رؤيــة  وجعلتــه صاحــب  بالقــادم  مبكــرًا  تنبئــه  استشــعار  قــرون  ولديــه  معقــدة.  وقضايــا  لمشــكات  صحيــح 
اســتراتيجية أو كمــا يقــال بلغــة القــوم والعاميــة الســودانية »مرفــوع عنــه الحجــاب« وال غــرو فــي ذلــك فالرجــل 
ينحــدر مــن ذات البيئــة الصوفيــة التــي تــردد صبــاح مســاء راتــب وأســاس األمــام الختــم وبيتهــم محــل خافــة 
الختميــة بمدنــي ومنزلــة الســادة المراغنــة منــذ لــدن الزعيــم األكبــر موالنــا الســيد علــي الميرغنــي إىل يومنــا هــذا 
وكان شــديد االعتــزاز بتلــك التنشــئة وتلــك البيئــة وذلــك المــوروث الصوفــي الــذي ال يخلــو مــن االنتســاب إليــه 

بيــت ســوداني عريــق.

بعــده: األوىل هــي  لــم تجتمــع ألحــد مــن قبلــه وال مــن  أســتاذنا فــاروق بخــواص وميــزات  تعــاىل  اختــص هللا 
إجمــاع النــاس واتفاقهــم عــى حبــه واحترامــه وقبولــه بمختلــف مشــاربهم! ولــم ينافســه فــي ذلــك أحــد مــن القــادة 
السياســيين الســودانيين. أمــا خاصيتــه الثانيــة التــي تفــرد بهــا فهــي موهبتــه الجبــارة وقدرتــه الفائقــة عــى إحــداث 
التــوازن والتوافــق بيــن األشــتات والمتضــادات التــي تفــوق بهــا عــى جميــع ساســة عصــره الســابقين والاحقيــن 
عــى مــدار القــرن العشــرين! وأذكــر، كنــا نلقبــه خــال ســنوات المعارضــة بالخــارج بـــ )ملــك التوازنــات( ومــا مــن 
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قضيــة تكــون محــل خــاف وتنــازع بيــن الفرقــاء والفصائــل فــي التجمــع الوطنــي الديمقراطــي إال وعنــد )الملــك( 
فــاروق الحــل األكيــد الــذي ينــال رضــاء كل األطــراف.

كان الراحــل أبــو عيســى أحــد أبــرز الساســة الســودانيين الذيــن حملــوا همــوم وطنهــم منــذ عقــود للنهــوض ببــاده 
والتخفيــف عــن أبنــاء الشــعب الســوداني، بعــد ســنوات مــن التهميــش والمعانــاة، قــاد جحافــل المناضليــن ضــد 
اإلنقــاذ ونازلهــا فــي الســاحات الدوليــة والمحافــل اإلقليميــة مدافعــًا مــن أجــل الحريــة والديمقراطيــة لشــعبه وكل 
الشــعوب العربيــة وهــذا بــاب واســع فاضــت بذكــره وتناولــه وســائل اإلعــام اليــوم وال أكــرر وال أزيــد فمناقــب ومآثــر 
ومواقــف وإنجــازات الرجــل ال تعــد وال تحصــى فــي مثــل هــذه العجالــة، وبالطبــع ليــس مــن مهــام هــذه الخواطــر 
واالنطباعــات الحديــث عــن هــذا الجانــب ألنهــا مجــرد ســطور فــي يــوم الرحيــل الحزيــن لنعــوض بهــا حرماننــا 
الــذي تســببت فيــه ظــروف تواجدنــا خــارج البــاد مــن حضــور التشــييع والعــزاء فقصدنــا أن نعــزي بهــذه الســطور 
الحزينــة والباكيــة وهــي بمثابــة وداع لمــن أحببنــاه فمــات ومــا تبعنــا نعشــه، وال خرجنــا فــي جنازتــه، ومــا نــزل ملــح 

عيوننــا ليبلــل نعشــه الطاهــر وتــراب قبــره األخضــر الليــن.

قائــد وطنــي بهــذه المواصفــات والقــدرات التــي يشــهد بهــا العــدو قبــل الصديــق لــو كان الســودان محظوظــًا، كان 
فــاروق يبقــى حاضــرًا وموجــودًا كأحــد أهــم قــوارب النجــاة مــن هــذه الحالــة المضطربــة والمرتبكــة والملتبســة 
المحيطــة بالبــاد حاليــًا. ولــو كان فــاروق بحكمتــه وحنكتــه وخبرتــه وعلمــه قائــدا للفتــرة االنتقاليــة لــكان وضعهــا 
قــد اختلــف عمــا هــي عليــه اآلن مــن ضعــف وبهتــان وبــطء. ولكنهــا مشــيئة هللا وال راد لمشــيئته وال مبــدل 
لكلمتــه أرادت لألســتاذ أن يكــون عنــد ســاعات النصــر ونجــاح الثــورة والحصــاد الــذي غــرس بذرتــه وتعهدهــا 
بالســقاية عرقــًا وســهرًا ونضــااًل وتضحيــات ووفــر لهــا الحمايــة والرعايــة إىل أن اشــتد عودهــا وقويــت فروعهــا 

وأينعــت ثمارهــا وحــان قطفهــا فكانــت مــن نصيــب آخريــن كتبــت لهــم أزاًل يــا ســبحان هللا!.

شــأني شــأن الكثيريــن ظلــت تربطنــي بالراحــل المقيــم عاقــة صداقــة وكنــت أقــول لــه وأفتخــر بذلــك أنــت أســتاذي 
فــي القانــون ومعلمــي فــي السياســة ويشــرفني أن أنهــل منــك وأتعلــم. وتطــورت صداقتنــا إىل عاقــات أســرية 
ممتــدة. وكانــت بيننــا حــوارات ولقــاءات واتصــاالت لــم تنقطــع إطاقــًا. وظلــت راســخة رغــم تبــدل الظــروف 
واألحــوال والمناخــات وجــرى ميــاه كثيــرة تحــت الجســور. ولذلــك بعــد التيقــن مــن نبــأ الرحيــل الحزيــن، حرصــت 
عــى أن أفتــح )الموبايــل(، وســيلة التواصــل الدائمــة بيننــا، فوجــدت آخــر اتصــال هاتفــي جــرى بيننــا كان يــوم 
الســبت ٢١ مــارس ٢٠٢٠م الســاعة الثامنــة و٢٢ دقيقــة مســاء أي قبــل الرحيــل بثاثــة أســابيع فقــط، وأكاد أســمع 
صــدى   صوتــه الجميــل واألنيــق يتــردد فــي أذنــي حتــى اآلن. ولــو كنــت أدري أنهــا الــوداع الســتزدت مــن نصائحــه 
ورؤاه ويــا ســبحان هللا فقــد قلــت البنتــه المكلومــة والحزينــة أمــل عقــب المكالمــة: األســتاذ زودنــي بخارطــة 
طريــق كاملــة للمرحلــة الجديــدة وســوف أعكــف عــى تنفيذهــا وهــي بذلــك مــن الشــاهدين كمــا ســردت لهــا أهــم 
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مــا تناولنــاه فــي المكالمــة الوداعيــة الطويلــة وحملنــي بوصايــا لرفيــق دربــه الــذي كان يحبــه ويقــدره موالنــا الســيد 
محمــد عثمــان الميرغنــي وأعتــرف بتقاصــر فهمــي عــن كنــه الرســائل وإال لكنــت مــن خــال مضمونهــا أدركــت 

أنــه الــوداع.

فــاروق كان فــي حياتــه جميــا وفــي موتــه كان أكثــر جمــااًل حيــث لــم يتعــب أحــدًا مــن أحبابــه فقــد ســلم الــروح وهــو 
فــي بيتــه وفــي ســريره وبجــوار شــريكة عمــره األســتاذة نعمــات أطــال هللا عمرهــا فهــي حبيبــة قلبــه عاشــت فــي 
رحابــه ورافقتــه المشــوار الطويــل ألكثــر مــن نصــف قــرن خطــوة خطــوة دون كلــل أو ملــل وقلوبنــا معهــا ونشــاطرها 
األحــزان وهــي تعيــش حاليــًا حالــة الصدمــة بهــذا الفــراق الحزيــن واألليــم، والتعــازي وصــادق المواســاة لكريمــات 
األســتاذ المكلومــات الحزينــات نهلــة وأمــل وأعلــم بــأن قلبيهيمــا يــكادان ينفطــران حزنــًا عــى رحيــل والدهمــا 
الحنــون. والعــزاء متصــل لعمــوم آل أبــو عيســى بمدنــي ولــكل زمــاء ورفــاق وأصدقــاء أســتاذنا فــاروق أبــو عيســى 

عليــه رحمــة هللا.

اللهــم ارحمــه ووســع نزلــه وأكــرم مدخلــه وتقبلــه قبــواًل حســنا وعاملــه بمــا أنــت أهــل لــه أنــت أهــل الفضــل وأهــل 
المغفــرة وأختــم قولــي بالصــاة معظمــًا، أيــا ربنــا صــّل وبــارك وســلما، عــى المصطفــى واآلل والصحــب دائمــًا، 

صــاة تفــوق المســك عطــرًا مفخمــًا، يطيــب بهــا كل الوجــود ويتــألأل.
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يارس عرمان
وداعًا أستاذنا فاروق أبو عيسى

رحــل اليــوم أســتاذنا والمناضــل الكبيــر فــاروق أبــو عيســى، بعــد ســنوات عامــرة أمضاهــا فــي خدمــة الشــعب، كان 
فيهــا علمــًا ومشــاركًا فــي ثــاث ثــورات ضــد األنظمــة الديكتاتوريــة ، أكتوبــر 1964 والتــي كان نجمهــا المتألــق 
وفــارس ليلــة المتاريــس وثــورة أبريــل 1985 وثــورة ديســمبر المجيــدة ، والتــي شــارك فيهــا بمجهــودات متصلــة 
مــن ردهــات اتحــاد المحاميــن العــرب إىل التجمــع الوطنــي الديمقراطــي وقــوى اإلجمــاع وقــوى الحريــة والتغييــر، 
ولقــد عــاش حيــاة حافلــة بالمواقــف النضاليــة وقــد رحــل بعــد أن شــهد إســقاط النظــام الفاشــي الــذي راهــن عــى 

إســقاطه.

تعــازيّ الحــارة وتعــازي الرفيــق مالــك عقــار لزوجــه الخالــة نعمــات ولكريماتــه نهلــة وأمــل ،ولجميــع أهلــه وأســرته 
عــى امتــداد الســودان وأصدقائــه وزمائــه داخــل وخــارج الســودان ولقــوى اإلجمــاع وقــوى الحريــة والتغييــر، لقــد 

ترجــل مناضــًا صلبــًا كــم كانــت تحتاجــه بادنــا .

»إنا لله وإنا إليه راجعون«.
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حسن أحمد احلسن
رحــل أبــو عيســى، كمــا ترحــل األقمــار التــي تهــب الضيــاء. كان أول لقــاء لــي بــه فــي شــتاء عــام 1989 فــي مكتبــه 
باتحــاد المحاميــن العــرب بقــاردن ســيتي حيــث بدانــا إصــدار نشــرة حقــوق اإلنســان التــي يصدرهــا االتحــاد 
ويشــرف عليهــا أمينــه العــام كأول عمــل مناهــض لنظــام اإلنقــاذ مــن القاهــرة وكان آخــر لقــاء لــي بــه فــي مدينــة 
الدوحة في عام 2018 في حفل اســتقبال اجتماعي ســوداني بمنزل العزيزين هاشــم ميرغني وحرمه األســتاذة 
عفــاف حامــد والبــاد حبــى ببشــاير الثــورة المجيــدة . لــم يكــن األســتاذ فــاروق أبــو عيســى رقمــًا عاديــًا فــي ســجل 
شــرفاء الوطــن، بــل كان رقمــًا صعبــًا فــي مســيرة المعارضــة ومقاومــة نظــام اإلخــوان المفســدين، كان حاضــرًا فــي 
جميــع محافــل العمــل المعــارض يقــود الصفــوف مــع زمائــه ويتصــّدى بعنــف لانتهــاكات التــي مارســها نظــام 
اإلنقــاذ ضــد الســودانيين. كان رســواًل لحقــوق اإلنســان الســوداني والعربــي فــي المحافــل اإلقليميــة والدوليــة . 
قــدم أبــو عيســى تعريفــًا أنيقــًا للشــخصية الســودانية فــي المحيــط العربــي والدولــي، وظــل وفيــًا لمبادئــه وحفيظــًا 
عــى وطنيتــه . تختلــف معــه فــي الــرأي فيكــون الخــاف معــه جســرًا للوفــاق وتتفــق معــه فيكــون االتفــاق معــه بحــرًا 
للمــودة. رحــل فــاروق ليلحــق بزمائــه الذيــن ســبقوه مــن المناضليــن، لكــن ســيبقى فــي كل هتافــات الثــورة التــي 
زرع مــع غيــره بذرتهــا وســقى تربتهــا مــع غيــره مــن المناضليــن بالدمــاء والدمــوع . رحــم هللا أبــو عيســى والعــزاء 
الجميــع المناضليــن وألمــل ونهلــة ونعمــات . ســأفتقدك كثيــرًا وســتفتقد البــاد ابتســامتك الواثقــة وعزاؤنــا أنــك 

شــهدت نهايــة الكابــوس الــذي طالمــا ناضلــت لزوالــه .
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صالح جالل
أبو عيسى يفاجئ الحياة بالرحيل

 مقولــة للشــاعر الفلســطينى الكبيــر محمــود درويــش عــن مغــادرة َرفاقــة النضــال )كل الذيــن ماتــوا نجــوا مــن 
الحيــاة بأعجوبــة (، وهــو القائــل فــي نعــي َرِفيقــه الشــاعر معيــن بسيوســو )الجلــوس عــى مقعــد الغيــاب بيــن 
الحاضريــن (، ومــا زلنــا مــع درويــش وهــو يــودع نعــش ويعــود  لتوديــع نعــش آخــر ، ويقــول: )نحــن الفلســطينيين 
ال نــدري أيــن نولــد وال أيــن نمــوت، ولكــن نعلــم مــاذا نفعــل بيــن الحيــاة والمــوت(، فالراحــل األســتاذ فــاروق أبــو 
عيســى كان مــن الذيــن يعلمــون مــاذا يفعلــون بيــن الحيــاة والمــوت ، فقــد اســتنفذ عمــره مناضــًا مــن أجــل 
االســتقال والحقــوق ، ومناضــًا  فــي مواجهــة اإلنقــاذ حتــى ســقوطها الــداوي، لقــد عــاش حيــاًة صاخبــًة فــي 

صناعــة األحــداث .

تعرفت عى األستاذ فاروق أبو عيسى بداية الثمانينات من القرن الماضي ،وأنا طالب في الجامعة بجمهورية 
مصــر العربيــة، منــذ أن عرفتــه فهــو ثــورة عاصفــة أليّ قضيــة يضعهــا أمامــة، بجانــب صفاتــه الشــخصية الشــجاعة 
،والجســارة والــرأي الســديد، والمواقــف النبيلــة مــن إيثــار وكــرم ، وإنســانية، وبســاطة صوفيــة مقتصــدة فــي 
المــأكل والملبــس ،لقــد ارتقــت عاقتــي معــه لمســتوى الخصوصيــة، فقــد كان يحدثنــي بصــدق، حــول قضايــا 
ومواقــف كثيــرة فــي حياتــه، منهــا انقــاب مايــو ،وضــرب الجزيــرة أبا،وخافــه مــع الحــزب الشــيوعي وخاصــة 
مــع المرحــوم عبدالخالــق محجــوب ، وكان يحدثنــي عــن صداقاتــه عابديــن إســماعيل وأميــن مكــي وشــوقي 
ماســي وآل صفــوت ، حتــى عودتــه األخيــرة للحــزب الشــيوعي وشــروطها ، لقــد عشــت معــه عصــره، بانتصاراتــه 

وانكســاراته، كأنــه اصطفانــي ألكــون شــاهدًا عــى ذلــك . 

لقــد قــاد المرحــوم فــاروق أبــو عيســى أول موقــف سياســي معــارض معلــن ضــد نظــام اإلنقــاذ فــي الخــارج منــذ 
يومهــا األول ، فقــد َســّخر منبــر اتحــاد المحاميــن العــرب لمواجهــة النظــام ، أذكــر أول موقــف جمعنــا بمقــر 
االتحــاد فــي ينايــر 1990م ، كانــت الحملــة إلنقــاذ حيــاة األطبــاء الذيــن َحكــم عليهــم النظــام باإلعــدام )دكتــور 
مأمــون ودكتــور كنيــش وآخــرون (، توالــت بعــد ذلــك اجتماعــات لجنــة كشــف انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي 
الســودان بمقــر اتحــاد المحاميــن العــرب ، أذكــر منهــم أحمــد عبيــد )مصــري (وكمــال رمضــان وآدم عبدالمــوىل 
ود. تامــر حســني )مصــري( وفــي الســكرتارية األســتاذة هالــة )مصريــة( ، بقيــادة المناضــل المحامــي المصــري 

األســتاذ عبدالعظيــم المغربــي رئيــس لجنــة الحريــات باالتحــاد والمحاميــة تهانــي الجبالــي .

بمنــزل  الديمقراطــي   واالتحــادي  األمــة  مــن حزبــي  بمبــادرة  بالخــارج  الديمقراطــي  الوطنــي  التجمــع  َتّكــون 
المرحــوم محمــد الحســن عبــدهللا ياســين، وقــد شــارك األســتاذ فــاروق فــي االجتمــاع الثانــي للتأســيس بجانــب 
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)محمــد الحســن عبــدهللا ياســين ود عــى أبوســن ود .محمــود زروق( مــن االتحادييــن. 

الفنــان محمــد وردي  المســتقلين  ومــن  الحســن وصــاح جــال،  أحمــد  داؤد وحســن  مهــدي  األمــة  وعــن 
. الخرطــوم(  مــن جامعــة  بابكــر  ود.الواثــق كميــر ود. 

لقــد ظــل األســتاذ فــاروق متخندقــًا بقــوة فــي معارضــة النظــام ، وقــد لعــب دورًا كبيــرًا فــي كشــف انتهاكاتــه لحقــوق 
اإلنســان، وقــد ســاهم فــي تأســيس المنظمــة الســودانية لحقــوق اإلنســان بجانــب المرحــوم د. أميــن مكــي مدنــي 
، فقــد ظــل المرحــوم فــاروق ممســكًا بمدفعــه فكلمــا تنهــض هبــة شــعبية يخاطبهــا ويتوســم فيهــا روح الثــورة التــي 
ينتظرهــا ،حتــى ظفــر بهــا فــي 11 أبريــل 2019 ، لقــد كنــت أتحــدث معــه فــي مقــر عاجــه بالدوحــة بشــكل شــبه 
يومــي، فقــد كان فرحــًا ومعتــزًا بالنصــر ومتحفــزًا للعمــل، ومهمومــًا بقضايــا االنتقــال لتأســيس نظــام ديمقراطــي 

قابــل للحيــاة  واالســتمرارية .

ختاما 

رحــم هللا األســتاذ فــاروق أبــو عيســى وغفــر لــه وتقبلــه عنــده ، والعــزاء لزوجتــه الخالــة نعمــات مدنــي ،واألخــوات 
أمــل ونهلــة، وكل آل أبــو عيســى. 

وأخــص منهــم األخ والصديــق معتصــم أبــو عيســى. بمــوت األســتاذ فــاروق أبــو عيســى ُأســٍدل المســرح العامــر 
باألحــداث، الــذي كان يمثــل فيــه دور البطولــة واإلخــراج .

صاح جال 

14أبريل 2019
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محمد حسن املهدي )فول(
وداعا أبو عيسى

منتصف ديسمبر 2014 .. أديس أبابا

دخلت عليه في غرفته الخاصة أودعه ..

أنــا راجــع القاهــرة وهــو راجــع الســودان .. اجتهــدت فــي إخفــاء أيّ مشــاعر غيــر مناســبة .. يــا عــم فــاروق أنــا مســافر 
وجيت أقول ليك مع الســامة .. فقال بابتســامة البصير .. مع الســامة شــنو الجاي تقولها يا مســتهبل .. أنت 

خايــف علينــا .. لكــن إحنــا مــا بنخــاف مــن الســجون يــا ولــد .. امــِش ودعتــك هللا ومــا تنســى كتابــي !.

قالهــا كمــن يســتعد للذهــاب إىل نزهــة .. كان فــي طريقــه إىل الســجن .. قضــي فيــه واأليقونــة أميــن مكــي مدنــي 
أكثــر مــن ثاثــة أشــهر .. كانــوا كمــن يضعــون ختمهــم النهائــي عــى ســجل حافــل وممتلــئ حــد الدفقــان بــكل أنــواع 

الصمــود والثبــات .. فــي وجــه كل طاغيــة أو طغــاة مجتمعيــن ..وفــي كلٍّ ..أجــر اجتهــاد .

واســتمرت عاقتــي بــه قريبــة طيلــة الســنوات الســبع الماضيــة ..مــرات عديــدة رســول بينــه واإلمــام ..ومــرات 
مســاعد ..ومــرات مجــرد مســتمع ال يمــل .. لحــكاوي المتاريــس وليلتهــا.. وألحــداث المســائر النضاليــة التــي 
اســتغرقت أعمــارًا بكاملهــا ... و لــم أجــده ولــو لحظــة مدبرســًا أو مكتئبــًا ..كان واثقــًا .. مثــل كل الذيــن عاشــوا 

حياتهــم أحــرارًا ..واثقــًا مــن االنتصــار وإن طــال الزمــن .

التعزيــة الحــارة ألســرته ..خاصــة الســيدة نعمــات .. ولزمائــه الحقوقييــن والسياســيين وحملــة صخــرة العمــل 
العــام ... رحمــه هللا وغفــر لــه ...

»إّنا لله وإنا إليه راجعون«
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محمد امليك أحمد - لندن
رحيل أبو عيسى الحقوقي الكبير

حديثي إىل )بي بي سي( : فاروق أبو عيسى وكسر الجليد بين )نداء السودان( و)اإلجماع الوطني(

رحــل اليــوم )12 أبريــل 2020( السياســي والحقوقــي والمناضــل الســوداني األســتاذ فــاروق أبــو عيســى ،بعدمــا 
قــدم تضحيــات فــي مقاومــة ومعارضــة النظــام الديكتاتــوري الــذي حكــم الســودان نحــو ثاثيــن عامــًا.

تابعــت خــال الفتــرة مــن ٣٠ يونيــو ١٩٨٩ اىل ١١ أبريــل ٢٠١٩ )تاريــخ ســقوط البشــير( أدوار أبــو عيســى النضاليــة 
انطاقــًا مــن عملــي الصحافــي،وكان صوتــه عاليــًا، خصوصــًا بعدمــا تــوىل موقــع األميــن العــام التحــاد المحاميــن 

العــرب.

مــن منصــة اتحــاد المحاميــن العــرب قــدم لشــعبه الكثيــر مــن المواقــف والجهــود الوطنيــة، فــي ســبيل غــد أفضــل 
وحيــة حــرة وكريمــة .

مــن ذلــك الموقــع الحقوقــي العربــي الرفيــع نــدد أبــو عيســى بالديكتاتوريــة وناضــل بجســارة ضــد القمــع والقهــر 
ومصــادرة الحريــات .

يحســب للرجــل فــي هــذه الفتــرة أنــه تــرأس تحالــف قــوى اإلجمــاع الوطنــي )تحالــف سياســي معــارض لحكــم 
البشــير(.

كنــت معجبــًا بمواقفــه ومواقــف هــذا التحالــف )لســت عضــوا فيــه وال أعبــر عــن أي جهــة ( ، كنــت معجبــًا بموقفــه 
فــي موضــوع محــّدد، وهــو رفــض مواصلــة الحــوار مــع نظــام البشــير خــال ســنواته األخيــرة )خبــروا النظــام بعدمــا 

شــاركوا فــي برلمانــه لبعــض الوقــت( .

اتضــح جليــًا لــه وآلخريــن أن الرئيــس المخلــوع اســتخدم ويســتخدم )ورقــة الحــوار والمشــاركة الشــكلية فــي 
نظامــه ( لتكريــس حكمــه وخــداع النــاس.

أذكــر أنــه بعــد انــدالع التظاهــرات الســلمية فــي الشــارع الســوداني فــي ديســمبر ٢٠١٨ كان أبــو عيســى متمســكًا 
بمواقفــه الواضحــة، وســعى )رغــم ظروفــه الصحيــة( إىل الخــاص الوطنــي بقلــب جســور .

مــا زلــت أذكــر كيــف تعامــل معــه نظــام البشــير بوحشــية وكان معــه الراحــل الكبيــر الحقوقــي الضليــع دكتــور أميــن 
مكــي مدنــي الــذي فقــد الســودان عطــاءه وفكــره القانونــي والسياســي.
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نظــام البشــير اعتقــل الرجليــن بعــد عودتهمــا مــن أديــس أبابــا بعدمــا وقعــا وثيقــة )نــداء الســودان( التــي وقعهــا 
عــدد مــن القــوى السياســية .

رغــم كبــر الســن )أبــو عيســى كان عمــره آنــذاك ٨٢ عامــًا( وأميــن آنــذاك )٧٦ عامــًا( إال أن النظــام القمعــي لــم يقــف 
عنــد حــدود اعتقالهمــا بــل قــال إنــه ســيحاكمهما فــي )محكمــة خاصــة(.

الثــورة  اشــتد عــود  المقاومــة والجســارة ، وبعدمــا  لــم يكســر عودهمــا واســتمرت  القمــع والتهديــد  كل هــذا 
الشــعبية فــي ديســمبر ٢٠١٨ وضــع فــاروق أبــو عيســى )رغــم الظــروف الصحيــة( بصمــة فــي تحقيــق التقــارب 
والتاقــي بيــن تحالــف )قــوى اإلجمــاع الوطنــي( الــذي ترأســه،وتحالف )نــداء الســودان( بقيــادة اإلمــام الصــادق 

المهــدي.

فــي فبرايــر ٢٠١٩ أشــرت فــي حديــث إىل )بــي بــي ســي( إىل )اجتماعــات مهمــة ومكثفــة عقدهــا قــادة فــي تحالفــي) 
نــداء الســودان وقــوى اإلجمــاع الوطني(،وأشــرت إىل أن تلــك اللقــاءات ضمــت )شــخصية وطنيــة معروفــه (وقلــت 

إنه)فــاروق أبــو عيســى(.

أكــدت لـ)بــي بــي ســي( أهميــة االجتماعــات التــي عقدتهــا قيــادات فــي التحالفيــن بمشــاركة أبــو عيســى ، ورأيــت 
أنهــا )كســرت الجليــد ( بيــن التحالفيــن ،أي فتحــت جســور التفاهــم والعمــل المشــترك.

هــذه بعــض أشــياء أشــتات عــن مواقــف إيجابيــة تعكــس وطنيــة وجســارة الراحــل الكبيــر األســتاذ فــاروق أبــو 
عيســى.

نســأل هللا أن يرحمــه رحمــة واســعة، التعــازي ألســرته وأهلــه ورفاقــه وزمائــه وأصدقائــه عــى امتــداد الســودان 
والعالــم العربــي والعالــم.

)انا لله وإنا اليه راجعون(.
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الزنير الراق
يكفيك عزاء يا فاروق صحو  الشعب 

رحــم هللا فــاروق أبــو عيســى فهــو حيــن حســم أمــر مجابهــة ســلطة اإلنقــاذ البائــدة كانــت اإلنقــاذ فــي المهــد ال 
تــزال، وكان عناصرهــا يحبــون حبــوًا بيــن اقتنــاص الوظائــف والتمكيــن وجمــع الثــروات.

نشــط فــاروق منــذ بدايــة التســعينيات مــع رفاقــه فــي التجمــع الوطنــي الديمقراطــي أحزابــًا وأفــرادًا وحــركات كفــاح 
ر العالــم مــن الكارثــة التــي حلَّــت عــى الســودان- ســطو اإلســاميين عــى الســلطة- والتــي امتــدت  مســلح، ليحــذِّ

آثارهــا لتضــر بالمحيطيــن اإلقليمــي والدولــي.

ولألســف لــم يــدرك كثيــرون فحــوى الرســائل إال بعــد ســقوط فــؤوس اإلرهــاب والتآمــر والبغــي والعــدوان عــى 
ــر فــي األنظمــة بدعــم االنقابــات، وحــاول  ــل نظــام اإلنقــاذ متآمــرًا ليغيِّ رؤوســهم دولــة تلــو األخــرى، فقــد تدخَّ
اغتيــال رئيــس دولــة فــي عاصمــة دولــة أخــرى، واســتخدم الطائــرات كوســائل الغتيــال رفــاق الختافــات مواقــف 
وآراء، وعمــد للتخلــص مــن الخصــوم والخصــوم المحتمليــن عبــر حــوادث تبــدو عابــرة، بــل ُاّتهــم فــي تفجيــرات 
عتــه وهــو مــا زالــت بادنــا تدفــع ثمنــه حصــارًا وعقوبــات حتــى  فــي البــر والبحــر وأوى قيــادات أرهبــت العالــم وروَّ

يومنــا هــذا. 

الســودان  فــي هندســة مصادقــة  آخريــن  مــع  فــاروق  االنتفاضــة، ســاهم  وعقيــب  الثمانينيــات  منتصــف  فــي 
عــى العهديــن الدولييــن، العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة، والمصادقــة عــى هذيــن العهديــن) ١٩٨٦( هــو مــا ســمح بــأن يراقــب العالــم انتهــاكات 

النظــام ويحــد مــن غلوائــه تجــاه مواطنيــه ويغــل يــده عــن ارتــكاب المزيــد.

لــم يمنــع الســن أو المــرض األســتاذ أبــو عيســى مــن المســاهمة فــي ثــورة ديســمبر المجيــدة، فقــد كان أحــد 
أنشــط القيــادات فــي تنســيقية قــوى الحريــة والتغييــر خصوصــًا فــي مرحلــة البنــاء والتأســيس فــي ديســمبر وينايــر، 
وعندمــا عــاد قبــل أشــهر بعــد رحلــة استشــفاء أصــّر عــى تهنئــة الشــعب الســوداني بالنصــر وهــو عــى كرســي 
متحــرك وصوتــه بالــكاد ُيســمع، فهــو لــم يتزعــزع إيمانــه قــط باالنتفاضــة وكانــت ثقتــه فــي ثــورة الشــعب صميمــة.

رحمــك هللا يــا فــاروق ورحــم رفاقــك مــن لــدن الصــادق شــامي وأميــن مكــي مدنــي وعلــي محمود حســنين وأكولدا 
مانتيــر وكثيــرون ال يتســع المجــال لحصرهــم، ممــن كافحــوا ونافحــوا عــن حقــوق اإلنســان وكرامتــه وســيادة حكــم 

القانــون. وأطــال هللا عمــر مــن بقــي وحفــظ الــدرس مــن زمائــك وتاميــذك ورفاقــك.



51 ما�ن �ي ال�ن
�ق  ما�ب

ً
ا �ي ا�ق ارو�ق ... �ب س�       ال�ن وع�ي �ب أ

ارو�ق � �ن

أحمد حسني آدم
نســأل هللا الرحمــة و المغفــرة لعمنــا المناضــل الفــذ الشــجاع فــاروق أبــو عيســى ، يفتقــده الوطــن العزيــز  فــي 
مفتــرق خطيــر مــن تاريخــه المديــد ، يودعنــا فــي زمــن صعيــب تتكاثــر فيــه الزعــازع و تدلهــم فيــه الخطــوب عــى 
شــعبنا الصابــر مــن كل حــدب و صــوب، حيــث يشــهد الوطــن أخطــر عمليــة اختــراق فــي تاريخــه إذ تتداعــى عليــه 

الدوائــر الطامعــة فــي ثرواتــه و ميزاتــه و نســيجه وســماته االســتراتيجية و الجيوسياســة الفريــدة.

عمنــا فــاروق كان مــن القائــل الذيــن يحدقــون فــي عيــون جبابــرة الداخــل والخــارج و مخالبهــم و يقولــون لهــم ال 
ال ال.....رحــل آخــر الذيــن كانــوا يضبطــون إيقــاع حركــة التدافــع، و كفــة ميــزان القــوى لصالــح الجماهيــر المقهــورة 
والشــباب الصاعــد الــذي أنتــج الثــورة العظيمــة .....رحــل آخــر الرجــال الشــجعان الذيــن تــرى فــي ســيماهم عــزة 
و كرامــة و ســيادة الســودان ...رحمــه هللا رحمــة واســعة و أســكنه فســيح جناتــه مــع الصديقيــن و الشــهداء و 

حســن أولئــك رفيقــًا...

الصبر و حسن العزاء لشعبنا األبي و ألسرته الصابرة المناضلة....

»إنا لله و إنا اليه راجعون«....
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الواثق الرير
األمين العام لحزب األمة القومي 

فجــع الوطــن بفقــد أحــد بنيــه ممــن جالــدوا الطاغيــة بثبــات ورباطــة جــأش، فقضــي األحــكام الطويلــة فــي ســجونه 
بتهــم تقويــض النظــام حتــى أســقط مــع قــوى المعارضــة جبــروت الشــمولية، وشــهد ثمــرة نضالــه بانتصــار إرادة 
الشــعب، فقــد كان المناضــل #فاروق_أبوعيســى بحــر علــم وفيــض عطــاء وثبــات مبــدأ ورزنامــة قيــم لــه الرحمــة 

والمغفــرة وآللــه الصبــر والســلوان.

عمر الدقري
رحم هللا فاروق أبو عيسى. 

غفا غفوته األخيرة بعد أن قال كلمته عبر مســيٍر امتد لعشــرات الســنين في دروب الفعل السياســي والنضال 
الوطني.                                         

 فقدنــا صاحــب مقتــرح ليلــة المتاريــس إّبــان ثــورة أكتوبــر المجيــدة .. ظــل، حتــى وافتــه المنيــة، ملتزمــًا جانــب 
شــعبه فــي صــف النضــال الوطنــي ضــد النظــام البائــد واالنحيــاز لمســيرة الثــورة.                                         

 عزاؤنا ألسرته وأصدقائه وزمائه في قوى اإلجماع الوطني ورفاقه في العمل العام.                                        



53 ما�ن �ي ال�ن
�ق  ما�ب

ً
ا �ي ا�ق ارو�ق ... �ب س�       ال�ن وع�ي �ب أ

ارو�ق � �ن

و فتحي الضَّ
حينما تترجل صفحات التاريخ الناصعة

قبــل نحــو أكثــر مــن ثاثيــن عامــًا - أثنــاء حديثنــا فــي شــأن مــا - قلــت لــه تلــك العبــارة المأثــورة: أنــت تعلــم يــا أخــي 
نحــن نحبــك للــه فــي هللا، ال طمعــًا فــي جنتــك وال خوفــًا مــن نــارك. فابتســم فــاروق أبــو عيســى، تلــك االبتســامة 
الوضيئــة التــي يــكاد يجــزم مــن يراهــا أنهــا لــم تفارقــه طــوال حياتــه، بــل ربمــا فــي أحلــك الظــروف وأصعبهــا. ربــت 
عــى كتفــي، وقــال لــي بــذات االبتســامة التــي اتســعت: الحمــد للــه ال عنــدي جنــة وال عنــدي نــار. قلــت لــه: لكــن 
عنــدك إرث نضالــي نســتلهمه منــك فــي حياتنــا. وبعــد أن توطــدت العاقــة بيننــا كان ذلــك مــا حــدث بالفعــل، 

ليــس معــي وحــدي فحســب، وإنمــا مــع الكثيريــن الذيــن عرفــوه عــن قــرب وخبــروا معدنــه عــن كثــب.

عــى ذاك المنــوال ســارت عاقتنــا معــًا، وأشــهد أن فاروقــًا بادلنــي فيهــا حبــًا بحــب. وبرغــم أن مبعثهــا الهــم 
الوطنــي فــي األســاس، إال أنــه يمكننــي القــول إن الشــعور اإلنســاني طغــى عليهــا فــي أحاييــن عــدة، فتحطمــت 
جــراء حواجــز كثيــرة تباعــد بيــن النــاس، فــا غــرو أن كنــت أشــعر دائمــًا أنــه يعاملنــي معاملــة الشــقيق األصغــر. 
وهــي خصلــة لمســها كثيــر مــن أصدقائنــا المشــتركين بالغرائــز المتباينــة التــي ُجبــل عليهــا بنــو البشــر. ومــن 
المفارقــات التــي تؤيــد زعــم مــا ذهبــت إليــه، أذكــر أننــي لــم أجــر معــه حــوارًا صحفيــًا فــي الشــأن الوطنــي ســوى 
مــرة واحــدة عــى مــدى الســنوات المذكــورة. وهــو الحــوار الــذي ضمنتــه كتابــي األول بعنــوان )محنــة النخبــة 

الســودانية( والــذي صــدر فــي العــام 1993.

بيــد أنــه عوضــًا عــن ذلــك ونظــرًا لثقتــه الكبيــرة فــي شــخصي، كان كثيــرًا مــا يخصنــي بأشــياء، إمــا قبــل أن يطلــع 
عليهــا اآلخــرون، أو ألجــل هــدف محــدد يرومــه بنظــرة ثاقبــة ُعــرف بهــا. وفــي واقــع األمــر هــي ثقــة ُبنيــت عــى 
مواقــف وتجــارب ثــرة، ولــو قــدر لــي أن أميــط اللثــام عنهــا يومــًا، فســوف يــدرك متلقيهــا كيــف ولمــاذا تراكمــت عبــر 
الســنين؟ ولــن تعــدم مــن يمنــي النفــس بتكرارهــا لــوال أنــه لــكل أجــل كتــاب. فهــي تكشــف عــن وجــه آخــر ال يعرفــه 
الكثيــرون عــن األســتاذ فــاروق أبــو عيســى، بعــد أن درجــوا عــى معرفتــه مــن خــال النشــاط السياســي الــذي دأب 

عليــه منــذ بواكيــر حياتــه وحتــى الرمــق األخيــر منهــا.

ومــع ذلــك فالسياســة عنــده لــم تكــن ترفــًا يتعاطــاه عنــد المناســبات، وإنمــا هــي نضــاٌل دؤوٌب، وســيٌر فــي دروب 
شــائكة، وتمســٌك صلــٌب بالمواقــف التــي تنحــاز لقضايــا الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان والعدالــة االجتماعيــة. 
ــن نفســه عليهــا منــذ أن بــدأ يشــَق طريقــه فــي دروب النضــال. تلــك  وهــي القيــم اإلنســانية النبيلــة التــي وطَّ
المســيرة التــي بــدأت بمناهضــة االســتعمار، وكان حينــذاك يرتقــي مــدارج التعليــم فــي جامعــة اإلســكندرية. وبعــد 
تخرجه في العام 1957 عاد للســودان ليواصل تلك المســيرة في إطار انتمائه للحزب الشــيوعي الســوداني، ثمَّ 
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مناضــًا جســورًا ضــد الديكتاتوريــة األوىل، والتــي ارتبــط اســمه فيهــا بــــ )ليلــة المتاريــس( الشــهيرة. وال يخالجنــي 
أدنــى شــك، فــي أن )التــروس( التــي ابتكرهــا ثــوار ثــورة ديســمبر هــي اســتلهاٌم لتاريــخ تلــك الليلــة. فالثــورات كمــا 

نعلــم جنــٌد مجنــدة مــا تعــارف منهــا ائتلــف!.

اســتقر بنــا الحــال فــي القاهــرة مطلــع التســعينات، بعــد نزوحنــا مــن الكويــت إثــر الغــزو العراقــي، ســألت األســتاذ 
فــاروق أن يعطينــي مذكراتــه عــن ثــورة أكتوبــر لكــي أقــوم بتحريرهــا. فأبــدى لــي زهــدًا أعرفــه عنــه، ولكننــي ألححــت 
فاســتجاب. والحقيقــة أنــه اســتجاب بعــد أن قلــت لــه إننــي ال أريــد البقــاء فــي القاهــرة وأود الهجــرة لدولــة أخــرى، 
فقــال لــي ممازحــًا: ماشــي ويــن بعيــد وكلهــا شــهر شــهرين وينتهــي أمــر النظــام الديكتاتــوري البغيــض. فقــد كان 
متفائــًا وذلــك ديدنــه عــى الــدوام. فعندمــا يســري اإلحبــاط بيــن بعــض النــاس تجــده يشــّد مــن أزرهــم. ســلمني 
حينــذاك ثــاث كراســات بخــط اليــد، وشــريطًا مســجًا. وأدركــت أنهــا حيلــة الســتبقائي فــي القاهــرة فســعدت 
بمــا ظفــرت، ثــمَّ انهمكــت فــي إنجــاز المهمــة إىل أن فرغــت منهــا، وأعدتهــا لــه طالبــًا مراجعتهــا. األمــر الــذي لــم 
ر بكثــرة العمــل فــي اتحــاد المحاميــن والســفر المتواصــل،  يتــم لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، وكلمــا ســألته عنهــا تعــذَّ

عــاوة عــى النشــاط السياســي.

غــادرت القاهــرة إىل منطقــة القــرن األفريقــي فــي منتصــف العــام 1993 ولكــن لــم ينقطــع إلحاحــي وســؤالي الدائــم 
عــن المــادة، ســواء مــن البعــد أو فــي أثنــاء زياراتــي المتكــررة للقاهــرة. وذات مــرة أعلمنــي بأنــه أعطاهــا ألحــد 
الناشــرين مــن بنــي جلدتنــا. وهــذا بــدوره تلــكأ فأخذهــا فــاروق منــه وســلمها لناشــر آخــر، وهــذا أيضــًا تعامــل مــع 
المــادة مثلمــا فعــل صنــوه الســابق، وبيــن هــذا وذاك، أصبــح رده الدائــم أنــه ال يعلــم أيــن انتهــى بهــا المطــاف. 
والحقيقــة لــم أخــف لومــي لــه وحزنــي عــى تلــك المــادة، ومــا زلــت أمنــي النفــس بــأن تــرى النــور فــي ظــل إهمــال 

تاريخنــا الــذي يختبــئ فــي الصــدور أواًل ومــن ثــمَّ يتوســد القبــور!.

تلــك الســنوات األوائــل مــن حقبــة التســعينات تجلــت فيهــا قــدرات األســتاذ فــاروق أبــو عيســى، فمــع توافــد آخريــن 
نحــو العاصمــة المصريــة بــدأ تأســيس عمــل تنظيمــي مناهــض لجــاوزة لنظــام الحركــة اإلســاموية، الذيــن 
تجبــروا وطغــوا فــي البــاد وأكثــروا فيهــا الفســاد بــكل صنوفــه القميئــة. بــدأ التأســيس بمــا ُســمي )لجنــة التنســيق 
العليــا( والتــي أفضــت فيمــا بعــد إىل )التجمــع الوطنــي الديمقراطــي( وكانــت فتــرة مضنيــة للراحــل المقيــم والــذي 
ــف الــدور الريــادي فيهــا، رغــم وعثــاء الســفر، وهــو دور حفظنــاه لــه توثيقــًا فــي كتابنــا الثالــث المعنــون )ســقوط  كثَّ
األقنعــة/ ســنوات األمــل والخيبــة( بعــد أن تــراءى لنــا أن ثمــة انتهازييــن نعرفهــم بســيماهم ســولت لهــم نفوســهم 

المريضــة االســتياء عــى جهــد اآلخريــن. وهــم يعلمــون أن فاروقــًا ليــس ممــن يتهافتــون لتزويــر التاريــخ!.

إن ســيرة الفقيــد عــى صعيــد اتحــاد المحاميــن العــرب إنجــاز ينبغــي أن يعتــز بــه كل الســودان، فقــد بــث فــي 
االتحــاد روحــًا جديــدة، وجعــل منــه منــارًة ُيشــار لهــا بالبنــان بعــد أن كان محــض منظمــة بيروقراطيــة كســائر 
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المنظمــات العاطلــة فــي العالــم العربــي. فقــد َعضــدت خبراتــه الثــرة فــي مضمــار منظمــات المجتمــع المدنــي 
والكيانــات الحقوقيــة النقابيــة مــن إنجــاز تلــك المهمــة التاريخيــة. ونظــرًا لتلــك الجهــود لــم يكــن غريبــًا أن ُينتخــب 
لذلــك المنصــب لنحــو خمــس دورات متواصلــة، األمــر الــذي لــم يحــدث مــن قبــل وال مــن بعــد. علمــًا بــأن االتحاد 
لــم يختــص بالقضيــة الســودانية وحدهــا، وإن كان لــه الِقــدح الُمعــىَّ فيهــا. ولعلــي أذكــر فــي هــذا الصــدد - مــن 
بــاب المعايشــة عــن قــرب – الظــروف التــي كادت أن تعصــف باالتحــاد إبــان حــدوث أزمــة الخليــج بعــد احتــال 

العــراق للكويــت. فقــد كانــت تمثــل تحديــًا لفــاروق الــذي اســتطاع أن َيعُبــر باالتحــاد نحــو البقــاء والتماســك.

كثيــرون غيــري يحفظــون لألســتاذ فــاروق تفاعلــه اإلنســاني مــع قضايــا الســودانيين المهاجريــن بعــد أن بعثرهــم 
النظــام وتشــتتوا فــي بقــاع األرض، وغالبيتهــم يممــوا وجوههــم شــطر القاهــرة نظــرًا للقــرب الجغرافــي. حينهــا 
تمخــض اهتمامــه بالقضيــة وأثمــرت جهــوده عــن اســتحداث الهيئــة األمميــة برنامجــًا خاصــًا بإعــادة توطيــن 
الســودانيين تحــت مظلــة المفوضيــة العليــا لشــئون الاجئيــن التابعــة لهــا. وُســجل البرنامــج تحــت اســمه فــي 
أضابيــر األمــم المتحــدة إىل يومنــا هــذا. وبفضــل ذلــك اغتنــم الكثيــرون الفرصــة وهاجــروا إىل دول الغــرب وأوروبــا، 
فحفــظ للكثيريــن كرامتهــم فــي مواجهــة ضنــك معيشــي ومشــاكل اجتماعيــة تفاقمــت بعــد تعمــد النظــام تفريــغ 

البــاد مــن أهلهــا، بغيــة أن يطيــب لــه الفســاد واالســتبداد!.

عــودًا عــى بــدء، لعــل ســيرة ومســيرة أكثــر مــن ثاثيــن عامــًا، أكــدت مــا أشــرت إليــه فــي حديــث المقدمــة مــن 
أن األســتاذ فــاروق أبــو عيســى ســيظل كتابــًا مفتوحــًا ولــم يطــِو المــوت صفحاتــه. وســيظل تاريخــه الناصــع نبراســًا 
يضــيء دياجيــر الظــام. وهــو تاريــخ نضالــي ثــر عــى المســتويين السياســي والنقابــي وثالثهمــا اإلنســاني. رغــم 
فداحــة الفقــد إال أن عزاءنــا أن األســتاذ فــاروق أبــو عيســى أغمــض عينيــه بعــد أن شــهد ســقوط الطاغيــة ونظامــه 

البغيــض. وليكــن عهدنــا لــه بتكملــة المســيرة ورمــي أزالم النظــام فــي مزبلــة التاريــخ!.

آخر العزاء: البد من المحاسبة والديمقراطية وإن طال السفر!!

faldaw@hotmail.com

فدوى عبد الرحمن
تنعــي مديــرة جامعــة الخرطــوم فقيــد البــاد فقــد الوطــن الكبيــر المناضــل الجســور فــاروق أبــو عيســى المحامــي 
الــذي توفــي اليــوم والوطــن أحــوج مــا يكــون إىل خبرتــه وحنكتــه. نــذر نفســه للنضــال وخدمــة الوطــن،كان نبراســًا 
للبطــوالت عانــى فــي ســجون نظــام العهــد البائــد البغيــض، وظــل حتــى وفاتــه مهمومــًا بقضايــا الوطــن. لــه الرحمــة 

والمغفرة. 
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األستاذ التجاين الطيب بابكر
في حق المناضل فاروق أبو عيسى

„مناضل ال يفتر في سبيل وطنه“

فــاروق أبــو عيســى جديــر بــكل تقديــر، حقــًا لــه عــى زمائــه وعارفيــه، بغيــر تفّضــل وال مّنــة مــن أحــد ، وأقــول هــذا 
كشــاهد، وشــاهد ممــارس ال متفــرج عــرف فــاروق أبــو عيســى عــى امتــداد مــا يقــرب مــن نصــف القــرن ، مناضــًا 

مــن أجــل شــعبه أفارقــة وعربــًا والبشــر عمومــًا، فــي ســبيل الحريــة والديمقراطيــة والعــدل.

وحيــاة فــاروق اليــوم امتــداد لحياتــه منــذ صبــاه الباكــر ، كســب مــا كســب مــن أســرة ذات إســهام فــي الوطنيــة 
والثقافــة والخدمــة العامــة ، وأضــاف مــن خصائصــه وتجاربــه مــا شــّكل الشــخصية التــي نعرفهــا اليــوم. شــارك 
فــي المعــارك األوىل لحركــة الطــاب الســودانيين، ثــم هاجــر إىل مصــر لمواصلــة دراســته، وهنالــك شــارك أيضــًا 
بنشــاط عــام 1956 ضمــن وفــد الجبهــة المعاديــة لاســتعمار للتضامــن مــع الشــعب المصــري ضــد العــدوان 

الثاثــي وكان هــو أيضــًا ضمــن المتطوعيــن.

تخــرج فــي كليــة الحقــوق بجامعــة اإلســكندرية قبيــل انقــاب عبــود ، والتحــق بمهنــة المحامــاة ، وللمحاميــن 
الوطنييــن فــي الســودان تقاليــد مجيــدة، منــذ الدرديــري أحمــد إســماعيل، وعابديــن إســماعيل وأحمــد خيــر، 
ومبــارك زروق وغيرهــم وغيرهــم مّمــن ال يحصرهــم عــّد. فالمحامــاة بالنســبة لهــم لــم تكــن مجــرد مهنــة - علمــًا 
بأنهــا كانــت مهنــة مجزيــة وتتيــح مســتوى طيبــًا مــن الحيــاة - ولكنهــا أيضــًا مدخــل إىل العمــل العــام والخدمــة 

الوطنيــة .

وإذا كان للمثقفين المســتنيرين –عمومًا- فضل الريادة في التنوير الوطني وفي شــق دروب النضال الوطني، 
فــإن إلهــام القانونييــن منهــم ، قضــاة ومحاميــن كان بــارزًا وكان لمهنتهــم وثقافتهــم القانونيــة دور فــي الدفــاع عــن 
الوطنيــة ال للدفــاع عــن الوطنييــن الذيــن طالتهــم قوانيــن العنــف االســتعمارية، وإنمــا بصــورة متزايــدة فــي توســيع 
دائــرة المطالبــة برفــع تلــك القوانيــن الظالمــة وبالديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، ممــا أدى إىل اتســاع الوعــي 
بالحقــوق الوطنيــة والديمقراطيــة، وعندمــا تحقــق االســتقال فــي مطلــع 1956 كان مطلــب الديمقراطيــة مكمــًا 

أساســيًا لمطلــب الحريــة السياســية .

وفــي هــذا الجــو الــذي لــم يكــن غريبــًا عليــه انغمــس المحامــي الشــاب، وســرعان مــا أتاحــت لــه دكتاتوريــة 17 
نوفمبــر فرصــة الدفــاع عــن المقاوميــن لحكمهــا وسياســتها مــن طــاب ونقابييــن وغيرهــم مــن المعارضيــن . 
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وهــو نفســه انخــرط أيضــًا فــي نشــاط نقابــة المحاميــن. ومــا هــو إال قليــل حتــى قــاد نشــاطه السياســي والنقابــي إىل 
أن يصبــح ضحيــة القوانيــن الدكتاتوريــة وسياســتها القمعيــة، فعــرف الماحقــة األمنيــة اللصيقــة والمعتقــات 
والســجون. وقــاده ذلــك إىل أن يصبــح أحــد مندوبــي الحــزب الشــيوعي فــي جبهــة المعارضــة 1959-1961 . وأحــد 
قــادة جبهــة الهيئــات فــي ثــورة أكتوبــر 1964، ثــم أن يخــوض فــي انتخابــات 1965 و1968 مرشــحًا عــن الحــزب 
وعندمــا وقــع انقــاب 1969 اختــاره منظمــو االنقــاب ضمــن وزراء الســلطة الجديــدة، وفــي الصــراع الــذي نشــأ 
بيــن الحــزب الشــيوعي وتلــك الســلطة، ومــا صاحبــه مــن صــراع داخــل الحــزب تطــور إىل أكبــر انقســام فــي تاريخــه، 
انحــاز فــاروق إىل المجموعــة االنتهازيــة، ولكنــه لــم يلبــث معهــا إال قليــًا، فخــرج منهــا وعــاد إىل موقعــه الطبيعــي 
فــي صــف الوطــن والديمقراطيــة ، شــارك بنشــاط فــي معارضــة نظــام مايــو، األمــر الــذي قــاده مــرة أخــرى إىل 

المعتقــات والتعــرض للسياســات القمعيــة.

ومنــذ نحــو عشــرين عامــًا جــاء فــاروق إىل القاهــرة واختــاره المحامــون العــرب أمينــًا عامــًا التحادهــم وقــد أحســنوا 
االختيار.

لقــد اختــاروا رجــًا كان لــه رصيــد وافــر مــن المعــارك عــى امتــداد الســودان فــي ســبيل الديمقراطيــة وحقــوق 
اإلنســان وســيادة حكــم القانــون ، ورصيــد وافــر فــي خبــرة العمــل النقابــي كقائــد ممــارس فــي نقابــة المحاميــن 
الســودانيين وفــي الدفــاع عــن النقابييــن الســودانيين وعــن المشــاركة فــي مؤتمــرات المحاميــن العــرب ، ورصيــد 
وافــر فــي التضامــن مــع الشــعوب األفريقيــة والعربيــة، وإضافــة إىل رصيــد وافــر بالمعرفــة المباشــرة بالعديــد مــن 

رجــال الدولــة والقــادة السياســيين العــرب.

وســاعده ذلــك الرصيــد أكثــر عــى أن يــؤدي مهمتــه فــي اتحــاد المحاميــن العــرب فــي مختلــف جوانبهــا بقــدرات 
وكفــاءة عاليــة . وعــى يديــه تطــور االتحــاد إىل منظمــة ذات مكانــة مقــدرة عــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي.

وال حاجــة إلــيّ أن أعــدد بالتفصيــل الخدمــات التــي قدمهــا فــاروق إىل وطنــه ومواطنيــه مــن موقعــه فــي تلــك 
المنظمــة الكبيــرة ، ونحــن ننتهــز هــذه الفرصــة لنشــكر اتحــاد المحاميــن العــرب عــى مــا قدمــه لنــا وأن نذكــر 

بالعرفــان والتقديــر الدائــم لقــادة االتحــاد، أحمــد الخواجــة وغيرهــم مــن العامليــن والعامــات فــي االتحــاد.
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السموأل أبوسن
فاروق أبو عيسى، سيرة عقل شجاع والتزام وطني .. 

فجــع الشــعب الســوداني وكل األحــرار فــي العالــم بالرحيــل المؤلــم للمناضــل الجســور، والقانونــي الفــذ، وأحــد 
أكبــر المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي عالمنــا العربــي واألفريقــي، األســتاذ فــاروق أبــو عيســى، الــذي أســلم 
الــروح صبــاح اليــوم بالخرطــوم بعــد فتــرة قضاهــا فــي معانــاة مــع المــرض. أهــم مــا مّيــز فــاروق أبــو عيســى خــال 
مســيرة حياتــه الطويلــة والحافلــة هــي شــجاعته فــي مواجهــة أنظمــة البطــش واالســتبداد فــي الســودان، بمــا 
فــي ذلــك اســتبداد المســتعمر الــذي واجهــه فــي بدايــات حياتــه. بــدأ فــاروق أبــو عيســى، الــذي تخــرج فــي كليــة 
الحقــوق، جامعــة اإلســكندرية بمصــر فــي خمســينات القــرن الماضــي، مســيرته مــع العمــل السياســي مــن خــال 
الحركــة الديمقراطيــة للتحــرر الوطنــي التــي انطلقــت منهــا فيمــا بعــد الحركــة الســودانية للتحــرر الوطنــي وعــدد 
 فــي الخرطــوم نــذر 

ٍ
كبيــر مــن األحــزاب الشــيوعية واليســارية فــي العالــم العربــي. ومنــذ بدايــات عملــه كمحــام

فــاروق أبــو عيســى حياتــه للعمــل العــام وعــاش منافحــًا عــن البســطاء وحقهــم فــي حيــاة كريمــة ومــن أجــل تحقيــق 
دولــة التقــدم والمســاواة للشــعب.

لكــن تلــك لــم تكــن بدايــة مواجهــات فــاروق أبــو عيســى لألنظمــة المســتبدة، فقــد ظهــرت قبــل ذلــك مواقفــه 
وهــو طالــب فــي حنتــوب الثانويــة فــي مواجهــة سياســات المســتعمر اإلنكليــزي، ثــم بعــد ذلــك خــاض فــاروق أبــو 
عيســى معــارك شرســة مــع نظــام عبــود كان أشــهرها مــا ُعــرف عنــه فــي ليلــة المتاريــس، التــي كانــت مفصليــة 
فــي مســار ثــورة أكتوبــر 1964 حيــث قــاد الجماهيــر لســد الطريــق عــى الضبــاط المناوئيــن للثــورة ومنعهــم مــن 
إيقــاف زحفهــا. ثــم شــهدت مرحلــة حكــم نظــام مايــو أشــرس معاركــه مــع الديكتاتوريــات رغــم بدايــة ذلــك النظــام 
بتحالــف مــع اليســار، ورغــم توّلــي فــاروق أبــو عيســى فــي بدايــة تلــك الحقبــة عــدد مــن المواقــع فــي الســلطة كان 
أميزهــا منصــب وزيــر الخارجيــة. اضطربــت عاقــة أبــو عيســى بالحــزب الشــيوعي وتــم فصلــه منــه عقــب انقســام 
العــام 70 بعــد أن قــام جعفــر نميــري بتوجيــه ضربــات موجعــة للحــزب الشــيوعي بتصفيــة معظــم قادتــه وحاصــر 
الحــزب فــي مواطــن قوتــه وســط النقابــات العماليــة والمهنيــة، وهــي الفتــرة التــي مهــدت فيمــا بعــد لتمكيــن 
اإلســام السياســي مــن جهــاز الدولــة كجــزء مــن تلــك الحــرب عــى اليســار. لكــن أبــو عيســى غــادر تلــك الحكومــة 
وكذلــك نظــام مايــو بكاملــه ســريعًا بعــد أن اكتشــف خطــأه وســوء تقديــره، وعــاد مــرة أخــرى لحيــاة االعتقــال 

والماحقــة واالصطفــاف حيــث قضايــا الشــعب ومطالبــه بالحريــة والحيــاة الكريمــة.

غــادر فــاروق أبــو عيســى إىل مصــر فــي النصــف األول مــن ثمانينــات القــرن الماضــي حيــث انتخــب أمينــًا عامــًا 
التحــاد المحاميــن العــرب. وفــي تلــك الفتــرة ظهــرت قدراتــه الرفيعــة كناشــط حقوقــي  فــي مجــال الدفــاع عــن 
الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي العالــم العربــي، وشــخصية ذات وزن فــي محافــل العمــل القانونــي والحقوقــي. 
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وال غــرو، فقــد كان الشــخصية التــي توافــق عليهــا المحامــون العــرب ونالــت ثقتهــم لتســّنم كرســي األميــن العــام 
التحــاد المحاميــن العــرب لحوالــي عشــرين عامــًا، اســتطاع خالهــا أن ُيحــّول االتحــاد مــن منظمــة فئويــة إقليميــة 
محــدودة، إىل إحــدى أهــم المنظمــات الحقوقيــة فــي العالــم وصــار مــن الصعوبــة بمــكان تجــاوز دوره كأحــد أهــم 

منصــات الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان عــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي.

خــال فتــرة التســعينات التــي شــهدت هجــرة ســودانية كبيــرة إىل مصــر جــراء عســف نظــام اإلنقــاذ وبطشــه 
الســودانية  الحيــاة  رمــوز  مــن  للكثيــر  محطــًا  القاهــرة  أصبحــت  الــرأي،  بأصحــاب  وتنكيلــه  بالمعارضيــن 
واســتضافت ممثلــي الكيانــات السياســية الســودانية المعارضــة ومعظــم قيــادات العمــل السياســي الســوداني 
بكافــة مشــاربهم. فــي ذلــك الوقــت كان دار اتحــاد المحاميــن العــرب بضاحيــة قــاردن ســيتي بالقاهــرة قبلــة الكثيــر 
مــن هــذه القيــادات التــي كانــت تعمــل فــي توثيــق ملفــات االنتهــاكات وتصعيــد قضيــة العنــف السياســي فــي 
الســودان، والمصــادرة عــى الحقــوق ألعــى المســتويات، وكان الــدار يعــج بالناشــطين والقانونييــن فــي الدفــاع 
عــن حقــوق اإلنســان. حينهــا كان فــاروق أبــو عيســى أنموذجــًا ســودانيًا متفــردًا وأثبــت كفــاءة عاليــة وهــو يديــر دفــة 
العمــل فــي هــذا االتحــاد ويمســك بملفــات شــائكة مــا بيــن العمــل اإلداري والعمــل الحقوقــي. وفــي نفــس الوقــت 
يلعــب دوره المشــهود مــن خــال التجمــع الوطنــي الديمقراطــي حيــث كان شــديد الحــذق فــي تســيير العمــل 
والقانونيــة  الدبلوماســية  مهاراتــه  الديمقراطــي، ووظــف  الوطنــي  للتجمــع  المكونــة  الكيانــات  بيــن  والتنســيق 
وخبراتــه فــي توجيــه النــداءات الدوليــة ومخاطبــة مؤسســات األمــم المتحــدة ولجــان حقــوق اإلنســان وكان يعمــل 
دون توقــف فــي تذليــل العديــد مــن اإلشــكاالت التــي تواجــه عمــل مؤسســات المعارضــة فــي مصــر مــن خــال 
شــبكة عاقاتــه الدوليــة الكبيــرة والمؤثــرة. وكان برغــم قــوة شــكيمته ونفــاذ بصيرتــه وشــجاعة رأيــه، لّيــن العريكــة 
فــي التعاطــي مــع التوتــرات التــي تحــدث أثنــاء التنســيق بيــن حلفــاء التجمــع الوطنــي الديمقراطــي. وقــد اســتطاع 
بحنكتــه وإمكاناتــه العاليــة تجــاوز الكثيــر مــن المخاطــر التــي كانــت تحــدق بالعمــل السياســي. ولقــد نجــح التجمــع 
الوطنــي الديمقراطــي فــي خــال تلــك الفتــرة أن يضــع اللبنــات األساســية لمشــروع العمــل المعــارض، وتقويــة 
االلتفــاف حــول ميثــاق الدفــاع عــن الديمقراطيــة ثــم تطويــره فــي االتفاقــات الاحقــة والتوافقــات التــي أنجزهــا 
التجمــع الوطنــي الديمقراطــي فــي كل مــن أســمرا ونيروبــي. ثــم واصــل عملــه المعــارض الــذي اتخــذ أشــكااًل أخــرى 
مــن الســودان الحقــًا كان آخرهــا رئاســته لقــوى اإلجمــاع الوطنــي الــذي لعــب الراحــل دورًا كبيــرًا فــي تكوينــه قبيــل 
ســنوات قليلــة مــن ســقوط اإلنقــاذ، وقــاد العمــل السياســي المدنــي حتــى ســقوط النظــام. لــم ينقطــع فــاروق أبــو 
عيســى خــال كل ســنيّ عمــره عــن فعاليــات العمــل السياســي الســوداني وكان دائمــًا فــي المقدمــة بمالــه وجهــده 

وفكــره.

ظــل فــاروق أبــو عيســى، الــذي تحــّول لشــخصية حقوقيــة دوليــة وفيــًا لقضيــة الديمقراطيــة، وواصــل دوره مدافعــًا 
شرســًا عــن حقــوق اإلنســان فــي الســودان لــم يثنــه تقدمــه فــي العمــر عــن المنافحــة عــن الحقــوق ولــم يؤثــر 
الســامة هــو ورفيقــه الحقوقــي الراحــل أميــن مكــي مدنــي وعايشــا معــًا فتــرة االعتقــال فــي دولــة اإلنقــاذ البائــدة 
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وكاهمــا تجــاوز الســبعين عامــًا.

فــي العاشــر مــن أبريــل مــن العــام الماضــي وقبــل يــوم مــن ســقوط النظــام وجــه فــاروق أبــو عيســى كلمــة حيــا 
فيهــا نضــاالت الشــعب وشــبابه وثــورة ديســمبر المجيــدة وأرســل فيهــا رســالة كانــت جديــرة بالتأمــل ومــا زالــت 
حيــث رســم فيهــا خارطــة الطريــق لمســار الثــورة مــا أحوجنــا اليــوم لتــدارك مــا أمكــن منهــا. وجــه الراحــل فــاروق 
أبــو عيســى قــوى الثــورة ودعاهــا لمزيــد مــن الوحــدة والتماســك تحــت رايــة قــوى الحريــة والتغييــر ألن فــي هــذا 
-كمــا ذكــر- شــرط االنتصــار النهائــي، ثــم دعــا الثــور للتمســك بالحــل السياســي المتفــق عليــه وهــو التصفيــة التامــة 
لنظــام الجبهــة اإلســامية واســتام الســلطة بواســطة الســلطة االنتقاليــة المدنيــة. وحــذر أبــو عيســى مــن القبــول 
بتشــكيل مجلــس عســكري انتقالــي منعــًا لتكــرار تجربــة أبريــل 1985 عــى أن يكــون التســلم مــن عســكريين 
بأنفســهم كأفــراد ال يجمعهــم مجلــس عســكري أو لجنــة. كمــا وجــه تحذيــره لنظــام اإلنقــاذ مــن مــن ارتــكاب أيّ 
حماقــات بفــض االعتصــام. وأخيــرًا وجــه الثــوار إىل الحــرص عــى توصيــل موقــف الشــعب للمجتمــع الدولــي 
واإلعــام العالمــي لنقــل صــورة مــا يجــري عــى األرض أول بــأول لكســب وتطويــر المواقــف اإليجابيــة الجديــدة. 
هــذه الوصايــا كانــت تمثــل قــراءة خبيــرة ومتبصــرة للمســتقبل، وهــو مــا نجحــت قــوى الحريــة والتغييــر فــي 
تحقيــق بعضــه وأخفقــت فــي إكمــال البعــض اآلخــر، لكــن هــذه الوصايــا ال تــزال تحمــل ذات األهميــة مــن حيــث 
كونهــا تحمــل رؤيــة استشــرافية ونافــذة وقــادرة عــى قــراءة التاريــخ واالعتبــار مــن تجاربــه فــي مواجهــة تحديــات 

المســتقبل.

ســيظل فــاروق أبــو عيســى فــي ذاكرتنــا الجمعيــة قائــدًا مناضــًا ملهمــًا شــجاعًا مصادمــًا عصيــًا عــى الترويــض. 
لــم تنثــن لــه قنــاة فــي وجــه الجاديــن، ولــم تســرقه أروقــة العمــل الحقوقــي الدولــي مــن قضيتــه األساســية، بــل 
وظفهــا بمــا اســتطاع لتســليط الضــوء عــى مظالــم شــعبه ووطنــه. ســعدنا كثيــرًا ونحــن نــراه يعيــش معنــا ويــرى بــأم 
عينيــه ســقوط النظــام القمعــي االســتبدادي، ويــرى جاديــه وعصابــة الفســاد التــي كانــت تحكــم بــكل العســف، 
خلــف القضبــان فقــد كان فــي ذلــك كثيــر مــن الســلوى والراحــة لــه لــم ُتهيــأ لكثيــر مــن المناضليــن العظــام الذيــن 
رحلــوا بحســرتهم وهــم يــرون الوطــن يعانــي تحــت نيــر بطــش الظامييــن. ســيظل أبــو عيســى خالــدًا فينــا وفــي 
ضميــر أمتنــا كمثــال لالتــزام بقضايــا الوطــن برغــم المشــاغل المهنيــة وســتظل ذكــراه فينــا مثــااًل الحتــرام الــذات 
والتواضــع أمــام الشــعب والتعلــم منــه. رحــم هللا الفقيــد فــاروق أبــو عيســى، الــذي خلــف رحيلــه حزنــًا عميقــًا 
ممتــدًا فينــا، وألهــم أســرته وآلــه وكل المناضليــن الســائرين عــى طريــق النضــال الصعــب، الصبــر وحســن العــزاء.

12 أبريل 2020

https://www.sudaress.com/sudanile/124425
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سيف الدولة أحمد خليل
*عناق العلمانية والدين في نعي أبو عيسى !!*

* أمــس رحــل عــن دنيانــا األســتاذ فــاروق أبــو عيســى مترجــًا عــن صهــوة فــرس النضــال، وأفــراس اليســار الجامحة، 
وهــو بذلــك يســدل ســتارًا عــى حيــاة كلهــا معانــاة ونضــال وســجون وألــم ودمــوع، صــارع فيهــا واقعــًا ظــل يرفضــه 

ويســعى إىل تغييــره.

* رأيت من المناسب أن أستعير في نعيى له بيتًا من الشعر، من قديمه ومما جرى مجرى األمثال

فألقت عصاها واستقّرت بها النوى
كما قّر عينا باإلياب المسافر

وهــو بيــت يفيــد التعبيــر عــن اســتقرار األمــور أو اجتمــاع النــاس بعــد فرقــة أو هــدوء األمــور بعــد فتنــة، أو اســتقرار 
ســجال عــى نهايــة. بدالــة إلقــاء العصــا.

و لعمري، فإن رحيل فاروق إقراُر ظاعِن وإلقاُء بواِن وأرواِق. 

وقــد َتَمثلــت هــذا البيــت الســيدة عائشــة فــي نعيهــا لســيدنا علــيّ بــن أبــي طالــب كــرم هللا وجهــه، هــذا عــى 
غيــر مــا تأولــه الرافضــة ســوء بالظــن بــأم المؤمنيــن وطعنــًا فــي حقيقــة مشــاعرها وأحاسيســها إزاء ســماعها للنبــأ 

الجلــل، وهــو التــواء فــي ســياق إثبــات إظهــار شــماتتها عــى مقتــل اإلمــام علــي.

* فقــد ولــج فــاروق بــاب النضــال منــذ العهــد االســتعماري مــن بــاب الحركــة الســودانية للتحــرر الوطنــي ) حســتو(، 
أحــد األنويــة التــي تكــون منهــا الحــزب الشــيوعي الســوداني، وقــد نهــد ،فــاروق فيمــا ُيــرَوى، إىل مهامــه النضاليــة 
منــذ أيــام الطلــب بمدرســة حنتــوب الثانويــة فــي هزيــع األربعينــات األخيــر وذلــك عبــر رابطــة الطــاب الشــيوعيين 

أو الحركــة الســودانية للتحــرر الوطنــي فــي مســمى آخــر لهــا.

* ال ننعــي فــاروق، سياســيًا ومناضــًا فحســب، وإنمــا ننعــي فــاروق المهنــي الــذي ُعــرِف بمــراس قانونــي ازدانــت 
بــه مهنــة المحامــاة، وكان مــن شــامات هــذه المهنــة األجمــل.
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* تقــول ســيرة الراحــل إنــه مــن مدينــة ود مدنــي واحــدًا مــن أبنائهــا العظمــاء الذيــن ظلــت ومــا انفكــت ترفــد بهــم 
حياتنــا العامــة فنــَا ورياضــَة وسياســَة. 

* لــم يكــن الطريــق ممهــدًا لفقيدنــا، فقــد ســلك دربــًا وعــرًا حفــل بالمصاعــب، والمتاريــس التــي ولــع بهــا فارتبطــت 
باســمه وارتبــط بليلتهــا التــي تحيــزت فــي ثائرتنــا األكتوبريــة، وقــد وقفــت هــذه المصاعــب عقبــات كأداء فــي طريــق 
رحلتــه التعليميــة والمهنيــة عــى ســواء. لقــد تعــرض أبــو عيســى للفصــل السياســي مــن الدراســة والحرمــان مــن 
أداء االمتحانــات بمدرســة حنتــوب الثانويــة ليكمــل مــا بــدأه فيهــا فــي مدرســة األحفــاد. جــراء هــذا لــم يفلــح فــي 
تحقيــق حلمــه الــذي راوده بااللتحــاق بجامعــة الخرطــوم دارســًا للحقــوق، فاســتعاض عــن ذلــك بدراســة اآلداب 
غيــر متلبــِث فيهــا، مســتحصدًا عزماتــه وميممــَا شــطر الكنانــة ليلقــي عصــا ترحالــه فــي جامعــة اإلســكندرية دارســًا 

للحقــوق لينــال اإلجــازة األكاديميــة فيهــا فــي آواخــر الخمســينيات.

* أيضــا لــم تكــن مســيرته السياســية خلــوَا مــن المصاعــب والتعرجــات ومــا يرســم عامــات االســتفهام ويرفــع 
أفــراس  بــارزَا وأحــد  ُعــرِف فــاروق شــيوعيَا  الرفــاق، والتغريــب واالعتقــال.  الحواجــب دهشــة. فقــد عانــى غــدر 
رهانــات الحــزب الماركســي _ اللينينــي العتيــد، فــكان نجمــَا بازغــَا مــن نجومــه إبــان ثــورة أكتوبــر المجيــدة. وكان 
فــي َســرعان المراكســة الذيــن اشــتركوا فــي انقــاب مايــو ١٩٦٩ وممــن اســتوزروا فيهــا إىل أن احتقــب خارجيتهــا 

ورئاســة دبلوماســيتها.

* بعــد أن طــرد نميــري عســكر الشــيوعيين مــن مجلــس قيــادة الثــورة فــي العــام ١٩٧٠، بــدا أن شــهر العســل بيــن 
الحــزب الشــيوعي والنميــري يوشــك أن ينقضــي، وقــد كان. فــكان فــاروق ممــن لحقهــم غضــب األســتاذ عبــد 
الخالــق محجــوب ســكرتير الحــزب آنــذاك، فصــدر قــرار بفصلــه مــن الحــزب الشــيوعي، بتهمــة االنقســامية، مــن 
ضمــن كبــاِش غــراء، قرنــاء ملحــاء ضحــى بهــا الحــزب جبــرًا لضــرر مشــاركته آخريــن انقابــًا عســكريًا لــم يفلــح 

الحــزب فــي إدارتــه.

* مهنيــًا، غــدا أبــو عيســى نجمــًا ورقمــًا إقليميــًا منــذ العــام ١٩٨٣ وإىل ٢٠٠٣، فظــل أوحــد فــي منصــب األميــن العــام 
التحــاد المحاميــن العــرب فــي كل دوراتــه. وقــد أبــى بــاء حســنًا فيمــا أســند إليــه مــن منصــب، ســيما فــي خدمتــه 
خــط المعارضــة للنظــام البائــد.. ومســاعدة طالبــي اللجــوء السياســي والطــاب، كمــا حــال بيــن اتحــاد المحاميــن 
الســودانيين وعضويــة اتحــاد المحاميــن العــرب الــي العــام ٢٠٠٥، طعنــَاَ فــي قانونيــة انتســابه لمــا قــام عليــه مــن 

قانــون ال يتســاوق واعــراف اتحــاد المحاميــن العــرب فيمــا يــرى الراحــل.

ظــل الفقيد.ممســكًا برايــة المعارضــة لنظــام اإلنقــاذ خــارج الســودان منــذ تســنمه أمــر البــاد ١٩٨٩ فــي يونيــو 
الغيهــب، إىل أن عــاد عضــوًا فــي برلمانــه فــي اتفاقيــة الســام ٢٠٠٥ مــن ضمــن شــيوعيين آَخريــن، شــاركوه عضويــة 
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البرلمان، وقد نشــط أبو عيســى في دوره البرلماني وتفانى طوال خمس ســنوات إىل أن ضمته لجنة االســتفتاء 
عــى انفصــال الجنــوب.

* يبــدو أن الطــاق بيــن الراحــل وحزبــه لــم يكــن بائنــًا بينونــة كبــرى، بــل هــو رجعــيّ لــم يســتدع إشــهارًا أو قرانــًا، فقــد 
عــاد فــاروق أو أعيــد لحزبــه، بعــد فــراق بلــغ ثاثــة عقــود ونصفــًا، قيــل إن فاروقــأ قضــى جلهــا مستمســكًا بقوميــة 

عربيــة تصّنفــه قريبــًا مــن الناصرييــن..

إال أن خاصــة القــول إن فاروقــًا قــد عــاش مقتبــل عمــره شــيوعيًا واســتدارت هيئــة زمانــه كمــا بــدأت، ليكــون فــي 
شــيخوخته شــيوعيًا كمــا فــي باكــرة صبــاه، فقــد حيــي عليهــا ومــات عليهــا.

*رحل فاروق ولم ُيلِق عصا نضاله للحظة وال يعيبه أن أحب سودانه عى نهج ربما اختلف معه فيه اآلخرون.

* اللهم تقبل فاروقًا فهو بين يديك، اغفر له وتجاوز عن سيئاته وأنزل عليه شآبيب رحمتك.

* ثمــة مــا يذكــر، قرينــًا برحيــل األســتاذ فــاروق أبــو عيســى، فقــد نعــاه الحــزب الشــيوعي نعيــًا مســتحقًا ورثــاه رثــاء 
هــو بــه قميــن.

*. مــا لفــت نظــري أدب الرثــاء والتعــازي عنــد الحــزب الشــيوعي والحــق يقــال فقــد كان محاضــرة عــن العلمانيــة، 
وكيفيــة التعاطــي معهــا فقــد جــاء النعــي وصــًا لمــا انشــغل بــه الشــيوعيون لتوطيــن الماركســية فــي أرض اتســمت 
بمحافظتهــا ووجدانهــا الدينــي، وليــس ذلــك بغريــب عــن حــزب صنعتــه الفكــر وبضاعتــه الفلســفة، فهــو قــد 

هضــم المفهومــات الفكريــة والسياســية كمــا ينبغــي، ال كــوطء النعــل الــذي يمارســه مــن أتــوا بآخــره.

* فهــذا مــن قبيــل مــا قــام بــه األســتاذ عبــد الخالــق محجــوب، عمــًا وتنظيــرًا وفاطمــة أحمــد إبراهيــم ، وصفــي 
األدارســة المرحــوم محمــد إبراهيــم نقــد وعبــدهللا علــي إبراهيــم ومــن بعدهــم ابــن األشــياخ األكارم عضــو لجنــة 
مســجد الحــي ومؤذُنــه أحيانــًا، الشــيخ صديــق يوســف..هذا تــراث فكــري وجهــد نظــري لــم يغــب عــن أدب العــزاء 

عنــد شــيخ العلمانيــة وعرابهــا الحــزب الشــيوعي الســوداني .

* وعلمانيــة الحــزب العتيــد بحقهــا ومســتحقها فهــي خفيضــة ال تتجــاوز ســقوف الــذوق العــام وال تتجــاوز خطــوط 
تماس الحساســيات.

* علمانيــة جعلــت نعــي الحــزب يــزدان بعبــارات إيمانيــة ودعــوات صادقــة بالرحمــة والغفــران أخــذًا بمعــروف 
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وإعــراِض عــن جهالــة .. وال شــك هــذا درس مجانــي لمــن يعتبــرون هــذا ترميــزًا دينيــًا أو انحيــازًا لديــن أو اســتغااًل 
لــه مــن المثقفيــن ســماعيًا والمســتجدين مــن أدعيــاء »العلمانيــة هــي الحــل« وأصحــاب الحوائــط والمبانــي 

العلمانيــة الرصينــة!!.

فلــم يبخــل الشــيوعيون عــى فقيدهــم بجنــات الخلــد ولــم يقنطــوا مــن رحمــة خالقــه، فدعــوا لــه بصــدق أن 
يتغمــده هللا بواســع رحمتــه ومغفرتــه ولــم ينســوا اآلل والصحــب فدعــوه لهــم أن يلهمهــم الصبــر وحســن العــزاء.

* هــذا هــو الفــرق بيــن حــاذق الصنعــة ومســتجدها، وبيــن المعلــم وصبيــان المعلميــن، وبيــن أهــل المعرفــة وأهــل 
العفيط،إنــه الفــرق فــي مــدى هضــم المفهومات!!.

* العلمانيــة عنــد الحــزب الشــيوعي موقــف ال موضة،جوهــر ال مظهــر، مبحــث فكــري وليــس قميصــًا شــائهًا يعجــز 
عــن ســتر مؤخــرة صاحبــه، هــي عنــده حــل ال عقــدة فــي منشــار.!

* والحــق يقــال إن العقــل الرعــوي والمــزاج الريفــي والســذاجة القرويــة حالــت دون إتاحتنــا الفرصــة لعضونــة 
الماركســية فــي واقعنــا العقــدي واالجتماعــي تحديثــًا لــه مســتفيدين ممــا تحفــل بــه مــن موجهــات فلســفية 
وأداة تحليليــة وهــذا ممــا كان يشــغل األســتاذ عبــد الخالــق محجــوب وصحبــه الذيــن اســتفتحوا مناشــطهم 
بــآي مــن الذكــر الحكيــم، وقــد ُشــِغل بذلــك مــن أصحــاب النهيــي والقلــم بــروف عبــدهللا علــي إبراهيــم وهــو 
جهــد اصطــدم بغلــواء العقائديــة والغوغائيــة الدينيــة. كمــا أن ذات الجهــد فــي الضفــة األخــرى مــن النهــر قــد 
ضاعــت فيــه مجهــودات وتوجهــات عمــدت إىل جعــل الحركــة اإلســامية إضافــة حداثويــة، أيضــًا بســبب الغلــو 
العقــدي والغوغائيــة العلمانيــة ، فالغوغائيــة هنــا وهنــاك ابنــة شــرعية لجــذر رعــوي و مــزاج ريفــي وســذاجة قرويــة 
تنتظمنــا جميعــًا فــي نــادي السياســة والفكــر، فضــًا عــن األرثوذكــس الذيــن يتربصــون بــكل أمــر تجديــدي، إال أن 
العنصــر األهــم عــى اإلطــاق ، هــو عــدم قــدرة متعلمينــا ألن يكونــوا مثقفيــن حقيقييــن بالحفــر المعرفــي الجــاد، 
آبــار  لــم يكونــوا أدعيــاء كذبــة. وعــى قلــة الذيــن يحفــرون  والمزاوجــة الخاقــة فغالبهــم نقليــون عنعنيــون، إن 
المعرفــة ويســبرون أغوارهــا فهــم محاربــون فــي أحــزاب السياســة ومنصــات الــرأي لصالــح الغوغائييــن والحركييــن 

بدعــوى أنهــم » نــاس فلســفة وتنظيــر ســاكت“..

ولعل هذا مبحث لو وسعنا الوسع توسعنا فيه وهو مما ال يجوز وطأه بالنعل.

* لعــل مــا بذلتــه هنــا مســتغرب ممــن ظــن بُمادتــي للحــزب الشــيوعي لكنــه لــن يغيــب عــن الذيــن يعلمــون وال 
يســتوون مــع الذيــن ال يعلمــون .. فــكل مــا فــي األمــر أننــي ميفــاء آخــذ الحــق وُأعطيــه.

* وآخر دعوانا تنزلت عليك الرحمات فاروق أبو عيسى.
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أحمد القريش إدريس
فاروق أبو عيسى ..ود بلد بجد ...

 لــم يكــن المــوت يســفر عــن بابــه لــوال فســحة الحيــاة العظيمــة التــي تلفــظ باإلنســان مــن مــاء مهيــن إىل ذات 
تشــغل بــال الماييــن وال تجــد لحراكــه أفقــًا يســعه ...أو ينــزوي بيــن أحبــاب لبرهــة وتحــده حــدود ...وكاهمــا 
تأتيــه النهايــة ... وفــاروق عــاش حيــاة ملؤهــا التفاصيــل المثيــرة والمنيرة...لــوال المشــقة لســاد النــاس كلهــم..
الجــود يفقــر واإلقــدام قنــال كمــا قــال المتنبــي .. عرفتــه منــذ العــام تســعين عندمــا كنــت فــي لنــدن وكان ســببًا 
فــي حصولــي عــى أول وظيفــة صحافية...كنــت أتــرّدد عــى العــم محمــد علــي محســي والــد العزيزيــن مجــدي 
ومجتيبــى وهــو فــي استشــفاء ..كنــت أجتهــد بنشــرة ســودانية خبريــة أســبوعية؛  وريقــات معــدودات وأنتظــم 
متطوعــًا فــي قســم البحــوث والحمــات فــي مركــز منظمــة العفــو الدوليــة فــي فراينغتــون الناعســة بشــوارعها 
الضيقــة الهادئــة.. بيــد أن طــوق العنــت والحاجــة كان يفتــك بي..أشــرت عندمــا تكــرر الســؤال عــن مســاعيّ 
للحصــول عــى وظيفــة ...أشــرت للعــم محســي بأننــي ســأذهب لجريــدة القبــس الدوليــة فهنــاك فــرص لتوســع 
عملهــم عقــب غــزو العــراق الكويــت ...لــم يتــرّدد العــم محســي فــي رفــع الســماعة وهــو فــي ســريره وتحــدث إىل 
مــن عرفــت مــن المكالمــة أنــه فاروق...وعــده فــاروق خيــرًا بالســؤال عــن مــن يقــوم عــى أمــر الصحيفة...فرحــت 
وتأملــت خيــرًا ...ولــم تمــر ســت دقائــق حتــى رّن الهاتــف وكان المتصــل فــاروق ...العــم محســي قــال لــي تحــّدث 
لفــاروق ...ســلمت باحترام...قــال لــي إننــي محظــوظ ألن القائــم عــى المشــروع صديــق شــخصي وهــو الدكتــور 
محمــد الرميحــي رئيــس تحريــر مجلــة العربي...وطلــب منــي التحــرك فــورًا لوســت كنغزنغتــون ومقابلتــه هنــاك 
فــي المبنــى الــذي شــهد قبلــه بســنوات وفــي رصيفــه اغتيــال الرســام الفلســطيني ناجــي العلــي رحمــه هللا...
وكانــت هــذه أول وظيفــة صحافيــة نظاميــة أدلــف إليهــا ...وهــذا فضــل مــن هللا بالطبــع.. عظيــم مقــّدر عنــدي 
ســاقه إلــيّ فاروق...بيــد أن أكثــر مــن ذلــك أننــي تعرفــت عــى فــاروق منذئــذ ..وفــي لنــدن والقاهــرة كنــا نلتقــي عــى 
الــدوام ...وكنــت ألول مــرة أتعــّرف عــى شــخص طبيعــة تركيبتــه النفــس الصابــرة المتســامحة المتصالحــة...
فهــو يســتمتع بــكل النــاس مهمــا بعــدت الشــقة السياســية والفكريــة والعرقية...الخ...ويمســك بزمــام أمرهــم 
بحصافــة العــارف وحكمــة العزيــز وكــرم الغنــي العفيف..وكانــت فــي شــخصيته أعمــدة الطمأنينــة التــي تحيــا بهــا 
األمــم، فتجــده متفائــًا مــدركًا للواقــع قارئــًا ســديدًا للمــآالت. ونــذر فــاروق نفســه للوطــن وحالــه ..وفــي ذلــك إشــعاع 
طمأنينــة ودليــل عافيــة..وكان فــاروق كذلك...ورغــم مصاحبــة المــرض لــه منــذ عقــود إال أنــه بقــي ذلــك القائــد 

الســمح »الراقــي فــي مظهــره« والعميــق فــي بواطــن أمــر الوطــن ومــا يحيــط بــه...
أتــى المــوت فــاروق والعالــم فــي جائحــة منكرة...لكــن الوجــف لــم بمنــع قلــوب الوطنيّيــن وكثيــر مــن العامــة أن 
تشــرئّب نحــوه بالدعــاء والتقديــر ..فقــد عــاش الرجــل حيــاة الكبــار األركان ..حيــاة لــم يغــب عنهــا أمــر الوطــن 

لحظة...فتشــكل فــي خطواتهــا وأيامهــا..
وكــم أرســلت عبيــر عطــرك وضــوء محيــاك وابتســامك البــاذخ بالحيــاة يــا فــاروق فــي طرقــات الفقر..ورأيتــك فــي 

النخــل الباســق باألمــل شــعاع محبــة ونصــر...
https://tasetinews.com/articles/115

https://tasetinews.com/articles/115
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جعفر عبداملطلب
هذا شيخ آخر من شيوح المناضلين يخلي صهوة جواده !

روعــت البــاد اليــوم برحيــل المناضــل الجســور األســتاذ فــاروق أبــو عيســى الــذي نــذر العمــر كلــه دفاعــًا عــن 
والكرامــة. والديمقراطيــة  الحريــة 

ظل ثابتًا عى موقفه في منافحة نظام اإلنقاذ ببسالة وجسارة لم يتبّدل في موقفه أو تلين له قناة .

لــم يبخــل بمــا لديــه مــن المعرفــة الواســعة فــي القانــون ،والتجربــة الخصبــة فــي السياســة ، والميــراث النضالــي 
الطويــل ، فــي مواجهــة نظــام اإلنقــاذ بمــا كان يســومه المعارضيــن مــن البطــش والتنكيــل واالعتقــاالت والســجون 

والتعذيــب واالغتصــاب .

ظــل يصــول ويجــول طويــًا دون تعــب أو خــوار فــي الســاحات العربيــة واألفريقيــة والدوليــة ،يكشــف موبقاتــه 
ويعــري جرائمــه ويفضــح انتهاكاتــه فــي مجــال حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة .

لــم يقعــده المــرض فــي الســنوات األخيــرة، ولــم يحــد مــن نضالــه، فظــل وهــو العليــل المتعــب يواصــل مشــواره 
بشــجاعة وشــرف ونبــل حتــى رأى نظــام اإلنقــاذ يخــر صريعــًا عــى وجهــه أمــام إرادة الشــعب الجبــار ممثلــة فــي 

ثــورة ديســمبر العظيمــة التــي أشــعل شــرارتها الشــباب / الكنــداكات .

لقــد قّيــض هللا لهــؤالء الذيــن نســميهم » شــيوخ المناضليــن » الراحــل األســتاذ أميــن مكــي مدنــي والراحــل 
األســتاذ علــي محمــود حســنين والراحــل المناضــل األســتاذ فــاروق أبــو عيســى ،عطــر هللا ذكراهــم فقــد كان لهــم 
الفضــل فــي نضــال متراكــم ومتجــذر تناســلت منــه الثــورات الثــاث) أكتوبــر وأبريــل وديســمبر ( فــي حلقــات 

متصــات، وفــي كل واحــدة كان دورهــم فيهــا بــارزًا ومتوهجــًا .

هاهــي ثــورة ديســمبر العظيمــة ثمــرة مــن ثمــار هــذا النضــال التراكمــي الــذي زرعــوه شــراكة مــع أبنــاء الشــعب 
الســوداني ، نضــااًل دؤوبــًا وطويــًا وممتــدًا ومتشــابكًا منــذ ثــورة أكتوبــر الخالــدة فــي 21 أكتوبــر 1964 وهــل ينســى 
النــاس »ليلــة المتاريــس »ماركــة األســتاذ فــاروق أبــو عيســى المســجلة« ! ومــرورًا بانتفاضــة 6 أبريــل 1985 وحتــى 

13ديســمبر 2018 يؤتــي أكلــه .

فليرقــد مناضلنــا الكبيــر األســتاذ فــاروق أبــو عيســى فــي رحــاب هللا رقــدة قريــر العيــن هانيهــا بمــا أداه مــن واجــب 
عظيــم تجــاه وطنــه وشــعبه بنبــل وشــجاعة وشــرف وثبــات عــى المبــدأ .

التعــازي الحــارة ألســرته وأهلــه وذويــه ولكافــة أبنــاء/ بنــات الشــعب الســوداني ،ولقــوى اإلجمــاع الوطنــي التــي 
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فقــدت بفقــده ثقابــة الــرأي، ورصانــة الفكــرة وثــراء التجربــة السياســية الطويلــة وحنكتهــا ،وللحــزب الشــيوعي 
الســوداني الــذي تكــون خســارته الفادحــة فــي غيــاب األســتاذ فــاروق فــي هــذه المرحلــة الدقيقــة مــن عمــر الوطــن 

التــي يواجــه فيهــا مشــروع العبــور مــن الظاميــة إىل التنويــر مطبــات وعراقيــل ومؤامــرات كثيــرة.

وإىل قبيلــة القانونييــن فــي العالميــن العربــي واألفريقــي وعــى رأســهم اتحــاد المحاميــن العــرب الــذي كان فيــه 
نجمــًا ثاقبــًا .

اللهم اغفر له وارحمه واجعله في منزلة األكرمين في الجنة . و ألزم أسرته جميل الصبر وحسن العزاء .
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ندى مصطفى
فقــد الشــعب الســوداني اليــوم أحــد مناضليــه المياميــن. ظــّل األســتاذ فــاروق أبــو عيســى فــي مقدمــة الصفــوف، 
مدافعــًا عــن الحريــات، و عــن حقــوق اإلنســان فــي الســودان و خارجــه. قابلتــه أول مــّرة عــام ١٩٩٤ حيــن كنــت 
أعمــل فــي مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان و كان هــو فــي مجلــس أمنائــه، وقبــل ذلــك عرفتــه مــن خــال 
النــدوات التــي كان يقيمهــا بالقاهــرة حــول الشــأن الســوداني، و مــن خــال مبادرتــه مــع الراحــل د. أميــن مّكــي 
مدنــي و آخريــن/ات إليجــاد مخــرج يمّكــن األعــداد الكبيــرة مــن الســودانيين/ات الذيــن توافــدوا للقاهــرة هربــًا 
مــن بطــش النظــام فــي شــمال البــاد، ومــن ويــات الحــرب فــي جنوبهــا مــن نيــل حقوقهــم/ن بطلــب اللجــوء، وأن 
يكونــوا تحــت حمايــة مفوضيــة األمــم المتحــدة لّاجئيــن، ثــّم إعــادة التوطيــن. و كان ذلــك غيــر ممكــن فــي بدايــات 

حكــم اإلنقــاذ، و فــي بدايــات التســعينيات، بســبب اّتفاقيــة التكامــل بيــن الســودان و مصــر. 

الوطنــي  التجمــع  كونهمــا  التيــن  اإلنســان  وحقــوق  اإلذاعــة  لجنتــيّ  عمــل  خــال  مــن  أيضــًا  الفقيــد  عرفــت 
الديمقراطــي، ثــم فــي قيــادة التجّمــع الوطنــي الديمقراطــي. كان مناصــرًا لقضايــا المــرأة و داعمــًا للمجموعــات 
التجمــع  التــزام  بضــرورة  و  للنســاء  السياســية  المشــاركة  بتوســيع  فــي مطالبهــا  بمصــر،  الســودانية  النســائية 
الوطنــي بحقــوق المــرأة دون تحفظــات. دعــم أيضــًا العمــل النســوى فــي العالــم العربــي، مــن خــال عملــه لحوالــي 
العقديــن مــن الزمــان، أمينــًا عامــًا التحــاد المحاميــن العــرب، و تتلمــذت عــى يديــه أعــداد كبيــرة مــن المحاميــن/

ات و قــادة الــرأي فــي العالــم العربــي. و مــن خــال موقعــه عمــل بــدون كلــل لكشــف جرائــم النظــام الســابق ضــّد 
شــعوب الســودان، و فــي دعــم و قيــادة العمــل السياســي المنظــم ضــد نظــام اإلنقــاذ البغيــض. واصــل الفقيــد 
نضالــه مــن داخــل الســودان بشــّتى الطــرق بعــد نيفاشــا التــي كانــت إحــدى تبعاتهــا اتفاقيــة القاهــرة بيــن نظــام 
اإلنقــاذ والتجمــع الوطنــي الديمقراطــي، واّلتــي كانــت إحــدى أهــم أســباب تفّتــت التجمــع الوطنــي فــي رأيــي -- و 

تــرأس تحالــف قــوى اإلجمــاع الوطنــي الــذي تكــون عــام ٢٠٠٩. 

عرف الفقيد سجون اإلنقاذ، و كان نزيًا دائمًا فيها حتى و هو في ثمانينات عمره.
آخــر مــّرة شــاهدته فيهــا كانــت قبــل عــدة ســنوات فــي قاعــة الصداقــة بالخرطــوم، فــي اليــوم الختامــي لمؤتمــر 

حــزب المؤتمــر الســوداني.
أال رحم هللا الفقيد، و أحسن إليه، و أدخله الجّنة.

العــزاء ألســرته الكريمــة، وألصدقائــه ورفقــاء نضالــه. والعــزاء أنــه شــهد ســقوط نظــام الجبهــة. أتمنــى أن يكــون قــد 
ســّجل مذكراتــه و أن تقــوم أســرته بطباعتهــا و نشــرها، ففــي ســيرته الكثيــر الــذي يمكــن أن تســتفيد منــه األجيــال 

القادمة. 
»إنا لله و إّنا اليه راجعون«

و النضال مستمر.
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دكتور رشيف حرير
فاروق إىل الضفة األخرى حيث يقيم رفاقه من عمالقة المقاومة التحررية في السودان.

April 2020 12

بمزيــد مــن الحــزن و األســى، تلقينــا نبــأ انتقــال رفيــق النضــال فــي التجمــع الوطنــي الديمقراطــي الســوداني، 
األســتاذ فــاروق أبــو عيســى، مســاعد رئيــس التجمــع، و عضــو هيئــة قيــادة التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، فــي 
ســنوات مــا بعــد مؤتمــر أســمرا للقضايــا المصيريــة فــي عــام ١٩٩٥، وحتــى اتفــاق القاهــرة فــي عــام ٢٠٠٥، بعيــد 

توقيــع اتفــاق الســام الشــامل فــي نيفاشــا فــي ينايــر ٢٠٠٥.

و أنــا إذ أرســل تعــازيّ القلبيــة الصادقــة إىل زوجــه، و بنيــه، و عمــوم أهلــه و ذويــه، أعــّزي نفســي و زمائــي و زمــاء 
الفقيــد الغالــي، والذيــن تاقــت معهــم دروبنــا، فــي ســوح الكفــاح مــن أجــل الوطــن الســوداني و شــعبه، طــوال 
فتــرة عقــد مــن الزمــان، والممتــد بيــن تاريــخ لقائنــا األول فــي أســمرا ، حتــى انتقالــه خلــف البــرزخ اآلخــر فــي هــذا 

اليــوم المشــهود، و هــو األحــد الموافــق ١٢ أبريــل ٢٠٢٠. 

و بالرغــم مــن عظــم الفقــد، و فداحــة المصيبــة، إال أننــي أشــعر بنــوع مــن الطمأنينــة، و االرتيــاح ألنــه ســوف يحمــل 
رســالة األحيــاء منا-فــي هــذه الدنيــا الفانيــة-، إىل زمائــه مــن عمالقــة النضــال الذيــن تقدمــوه، و تقدمونــا، إىل 
البــرزخ اآلخــر ، فــي الضفــة األخــرى ، مــن نهــر الوجــود الســرمدي. و كأّنــي بهــم، وهــم يســتقبلون القــادم الجديــد، 
والزميــل المناضــل القديــم، و قــد كّونــوا لجنــة اســتقبال، يتقدمهــم الدكتــور جــون قرنــق دي مابيــور، و الفريــق 
فتحــي أحمــد علــي، و الســيد علــي الماحــي و القائــد عبــدهللا أبكــر بشــر، و األســتاذ فتحــي شــيا و القائدســليمان 

ميــاد، والرائــد حســن بنــدي، وآخــرون مــن شــهداء جبهــات المقاومــة، فــي شــرق وجنــوب و غــرب البــاد.

نســتأذنك أن تحمــل ســام األحيــاء لهــم، وأنــت منهــم، وندعــو لــك المــوىل عــز وجــل أن يتقبلكــم فــي جنــات 
الخلــد، أســتاذنا و رفيقنــا فــاروق أبــو عيســى، كمــا ندعــوه جــل و عــا شــأنه أن يلهــم زوجــك، وبنيــك، الصبــر و 

الســلوان. كل مــن عليهــا فــان و يبقــى وجــه ربــك ذو الجــال و اإلكــرام. 

رفيقك في النضال،
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د. الفاحت عمر السيد
إنا لله وإنا إليه راجعون

 وكأشــجار عماقــة ســامقة ينبتــون فــي أقســى مناخــات النضــال ويورقــون ويثمــرون باكــرًا لتطعــم مــن ثمرهــم 
أجيــال وأجيــال ويســتظل بظلهــم وطــن عشــقوه وكأنــه حبهــم األول واألخيــر.. ...ثــم يموتــون كاألشــجار واقفيــن 

كأصلــب مــا يكــون ..

لــم تثنيهــم قســاوة المعتقــات وحفــات التعذيــب مــن ســفلة القــوم وال تطــاول الطغــاة الفاســدين عــى قاماتهــم 
الســامقة الشــذية ولــم تمنعهــم األصفــاد وال قســوة الحيطــان وأرضيــات الزنازيــن بــاردة كالثلــج أو ســاخنة كقطــع 

مــن جهنــم مــن الصمــوت والرســوخ عــن قولــة الحــق وصرخــة ال، فــي وجــه كل طاغيــة زنيــم ومعتــد أثيــم ..

عرفتــه وأنــا شــاب يافــع قبــل انتفاضــة مــارس أبريــل إبــان النضــال ضــد نظــام الطاغيــة جعفــر نميــري وقبلهــا قــرأت 
عــن ســيرة نضالــه وتســنمه اتحــاد المحاميــن العــرب ..وقرأنــا لــه فــي صحائــف النضــال ...كان تواضــع الكبــار 
شــيمته حتــى لــم نجــد فــي أنفســنا حرجــًا فــي التعامــل معــه كأحــد الشــباب ....بعدهــا كان المعلــم واألخ والصديــق 
ورفيــق النضــال والوقفــات الشــامخة فــي محطاتــه التــي مــا عــدت اســتطيع لهــا حصــرًا التجمــع الوطنــي إلنقــاذ 
البــاد بعــد 85 الفتــرة االنتقاليــة ثــم الديمقراطيــة الثالثــة القصيــرة ...انقــاب اإلســامويين ...لجنــة الدفــاع عــن 
الحريــات ..تحالــف قــوى اإلجمــاع ..توقيعــه عــى نــداء الســودان ......واليــوم كــف القلــب الكبيــر عــن الخفقــان 
وأســبل المــوت أجفــان تلــك العيــون التــي كانــت تــرى مــا ال نــرى بخبــرة 70 عامــًا مــن النضــال المســتمر ...ومــا 

المــوت إال ســارق دق وصفــه ..يصــول بــا كــف ويســعى بــا رجــل

رحم هللا أستاذنا فاروق أبو عيسى وغفر له وجعله في جنات الفروس نزاًل وألهم كل شعبنا الصبر الجميل 
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الصادق الزين
فقــدت البــاد اليــوم أحــد الرمــوز الوطنيــة األســتاذ المحامــي الكبيــر فــاروق أبــو عيســى، نســأل هللا أن يتقبلــه 

بقبولــه ويرحمــه برحمتــه ويدخلــه فســيح جناتــه مــع الصديقيــن والشــهداء.

تعاملــت مــع األســتاذ فــاروق فــي فتــرة قصيــرة إبــان تكويننــا لتحالــف المعارضــة بأمريــكا فــكان حينهــا كثيــر اللقــاء 
والتحــدث معنــا فــي الشــأن العــام والوطنــي عبــر الوســائط االجتماعيــة فــي العــام والخــاص وكان يســعى بصــدق 

لتوحيــد مظلــة العمــل المعــارض فــي شــقيها المدنــي والعســكري المســلح قبيــل انشــقاق الجبهــة الثوريــة.

التقيتــه ألول مــرة بالســودان فتــرة ذهابــي إىل الــزواج فوجدتــه نعــم الرجــل الصــادق القــوي العفيــف فاســتقبلنا 
بحفــاوة وكــرم زائــد.

تغمده هللا بواسع رحمته والعزاء ألسرته الصغيرة ولعموم قبيلة اليسار والقوى الوطنية.

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

مواهب مجذوب 
غفــا المناضــل الجســور غفوتــه األخيــرة بعــد مســيرة باذخــة باســلة مليئــة بالبــذل والعطــاء ، لــم يضــع العصــا عــن 
عاتقــه، ولــم ينحــن للريــاح ، بــل كان جبــًا أشــم فــي كبريــاء وعــزة وشــموخ ، أفنــى نفســه عشــقًا وحبــًا فــي الوطــن 
، لــم يقعــده العمــر ولــم يثنــه المــرض ، تكســرت عليــه النصــال عــى النصــال وتفتقــت عليــه الجــراح عــى الجــراح 
، فلــم تلــن لــه قنــاة ولــم يفتــر لــه عــزم ، وكانــت جــواده دائمــة اإلســراج متجهــة نحــو اإلشــراق ، إنــه فــاروق أبــو 
عيســى الــذي أمضــى حياتــه فــي دروب النضــال وحــب الوطــن ، وقــد كنــت مــن أصحــاب الحظــوة فــي مرافقتــه 
فــي العمــل العــام فــكان لنــا معلمــًا ومرشــدًا ، وعلمنــا كيــف ينكــر اإلنســان ذاتــه ويذكــر غيــره ، ويفــرح لفــرح غيــره 
، ويســعد لســعادة غيــره ، ويقــدم لغيــره دون مــّن أو أذى ويحــق لنــا أن نقــول إنــه العاشــق الســرمدي لوطنــه، 
أمضــى معظــم حياتــه بحثــًا عــن وطــن اإلنســانية والســام والحيــاة الكريمــة لشــعبه ، حتــى شــهدها واستشــهد 
بعدهــا ورحــل إىل حيــث المشــيئة اإللهيــة أرادت، بعــد أن كتــب مــع الشــعب حريــة ســام وعدالــة ثــم حملنــا أمانــة 
لنصــل بهــا إىل ســدرة منتهاهــا ثــم ســما، فعليــك الســام أبونــا فــاروق ، وفــي دار الســام مــع الخالديــن وعليــك 

الرحمــة إىل يــوم الديــن، وللــه مــا أعطــى وللــه مــا أخــذ .

»إنا لله وإنا إليه راجعون .«
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عبدهللا موىس عبدهللا
وداعا أستاذنا فاروق أبو عيسى 

فجعــت بنبــأ رحيــل المناضــل الجســور والقانونــي الضليــع الــذي ناطــح ونــازل كل األنظمــة الديكتاتوريــة التــي 
مــرت عــى بادنــا، األســتاذ المناضــل فــاروق أبــو عيســى. رحــل أحــد قــادة ثــورة أكتوبــر الشــعبية وبطــل ليلــة 

المتاريــس، فقدنــا القانونــي الــذي ظــل أعوامــًا طويلــة فــي قيــادة اتحــاد المحاميــن العــرب. 

والمناضل األب الذي علم أجياال من الثوار فقد كان معلمًا ثوريًا وقدوة ومثااًل يحتذى. 

بالرغــم مــن أننــي عرفتــه وقــرأت عنــه فــي أدبيــات الحــزب الشــيوعي إال أننــي لــم أعمــل معــه بشــكل لصيــق إال إبــان 
عضويتنــا فــي المجلــس الوطنــي عندمــا دخلــه باتفاقيــة القاهــرة ودخلتــه باتفاقية أســمرا. 

فقــد ذهلــت مــن علمــه الواســع وثقافتــه القانونيــة وخبراتــه السياســية الكبيــرة وكيــف أنــه -وبالرغــم مــن ســنه 
وأمراضــه- كان يصــل المجلــس مبكــرًا ويتصــل بــكل الكتــل ويطــرح عليهــم ماحظاتــه وآراءه وعندمــا نجلــس إليــه 
أنــا وأســتاذنا ســليمان حامــد فــي ركنــه المشــهور بكافتيريــا المجلــس وكان الكيــزان يســمونها ركــن المؤامــرات، 
عندمــا كنــا نجتمــع معــه كل صبــاح ونســمع تلخيصــه للموقــف السياســي تدهشــنا صوابيــة أفــكاره وحضــور 
ذهنــه المتوقــد، ولــم يكــن يكتــِف بذلــك، بــل تجــده يحضــر الوقفــات االحتجاجيــة ويتجــول فــي أقســام البوليــس 

والحراســات لتقديــم خدماتــه القانونيــة تطوعــًا للمعتقليــن. 

وكان جلدًا عى االجتماعات المطولة والنقاشات الحادة التي تسري في الليالي الطويلة

لقــد تعلمنــا مــن أســتاذنا الكثيــر، ثــم التقينــا فــي قيــادة نــداء الســودان وكنــت أحــد ممثلــي مبــادرة المجتمــع 
المدنــي وكان أســتاذنا عــى رأس تحالــف قــوى اإلجمــاع الشــريك األصيــل داخــل النــداء آنئــٍذ. كان أســتاذنا يحتفــي 
بــي ويحّبنــي ويشــّجعني دائمــًا إىل درجــة أننــي كنــت مــن ضمــن مــن يفــدون إىل شــقته بالمهندســين فــي القاهــرة 
للوســاطة كلمــا احتــدم الخــاف داخــل مكونــات النــداء، ولــن أنســى عندمــا أقمنــا ورشــة خاصــة بدارفــور بالقاهــرة 
اصطحبنــا خالهــا أنــا والصديــق عبــدهللا ديــدان مجموعــة مــن المشــاركين وتشــرفنا بزيارتــه فــي منزلــه حيــث 
احتفــى بنــا كثيــرًا وخصنــي بكلمــات مشــجعة وكان مــن حضــور ذلــك اللقــاء كل مــن األســاتذة مختــار الخطيــب 

ويحيــى الحســين وبعــض قــادة اإلجمــاع.  
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لقــد ظللــت دائمــًا أفتخــر وأحتفــي بأننــي مــن جيــل أدرك فــاروق أبــو عيســى وتتلمــذ عليــه سياســيًا ونهــل مــن علمــه 
ومــن معيــن خبراتــه المتراكمــة. إننــي اليــوم أشــعر بحــزن عميــق فقــد فقــدت والــدًا ومرشــدًا ومناضــًا صنديــدًا 

تعلمنــا منــه الكثيــر

خالــص تعــازيّ القلبيــة إىل أســرته زوجتــه وأوالده وتاميــذه الكثــر، وخالــص تعــازيّ القبليــة إىل رفاقــه فــي الحــزب 
الشــيوعي الســوداني وزمــاء كفاحــه فــي تحالــف قــوى اإلجمــاع

وإىل اإلسرة القانونية من زمائه وتاميذه 

فقد فقدنا كلنا قائدًا مناضًا وزعيمًا فذًا قل أن يجود الزمان بمثله

طبت حيًا وراحًا يازميل
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حافظ األمني 
��ورحل فاروق أبو عيسى��

رحل المناضل السياسي النزيه والحقوقي المثابر األمين.

 كان الرجــل ســيرة طويلــة طويلــة مــن الجهــاد السياســي الصــادق والســلمي والنظيــف منــذ ســتينات القــرن 

المنصــرم دون كلــل أو انحــراف. 

 كان فــاروق جديــرًا باالحتــرام رغــم كل اختــاف محتمــل مــع مواقفــه وآرائــه، وهــو مــا يجــده األمنــاء دائمــًا مــن 

خصومهــم.

تــوىل منصــب وزيــر الدولــة فــي وزارة الخارجيــة التــي كان عــى رأســها القاضــي المتقاعــد حينهــا بابكــر عــوض 
هللا وفــاروق يضــج شــبابا وحماســا ُبعيــد قيــام ثــورة ٢٥ مايــو العــام ١٩٦٩ فــي ســنوات كانــت عاصفــة بشــكل ال 
يصــدق وذلــك قبــل أن يصبــح بعدهــا وزيــرا لشــؤون الرئاســة لفتــرة لــم َتُطــل، إذ وضعــت محاولــة حزبــه القديــم 
»الشــيوعي الســوداني« االنقابيــة الشــهيرة فــي يوليــو مــن العــام ١٩٧١ حــدا فاصــا بينــه وبيــن تولــي الوظيفــة 
العامــة فــي أي حكومــة أتــت عــى البــاد مــن بعــد، فتفــرغ أبــو عيســى لمهنتــه فــي مجــال القانــون والمحامــاة 
وارتقــى بعطائــه فيهــا حتــى انتخــب أمينــًا عامــًا التحــاد المحاميــن العــرب عــدة دورات عبــر مقــره بالقاهــرة، 
مصــر، قبــل أن يعــود إىل وطنــه بعــد انقطــاع طويــل زاد عــن الخمســة والعشــرين عامــًا ليجــد أمامــه غــول القــرن 

الســوداني: دولــة ٣٠ يونيــو الكيزانيــة التافهــة.

 ظــل أبــو عيســى نموذجــًا لهــذا المبــدأ، مبــدأ الســلمية واحتــرام النفــس والقضيــة، فــكان يســمو ويتعــاىل فــوق كل 

اتهــام وغمــز ال َيَملــه ُخصوُمــه السياســيون دون أن َيعبــأ بَهَرِفهــم. 

 صعــد الرجــل مصاعــد دربــه الُمْكِلفــة وتجــى عبرهــا لشــعبه ألنــه لــم يتنّصــل يومــًا أو يتوّســل أو ينافــق ويــراوغ 

حــول معــادن حاضــره وماضيــه الشــخصي الطويــل مــع السياســة الســودانية وأغوارهــا البعيــدة وتســاطيحها 
وغضاريفهــا فاحتفــظ بتماســكه وعفــة لســانه دون أن يجامــل أو أن يتقــرب بالباطــل إىل أي طــرف وحــاز احتــرام 

األجيــال ومحبتهــم.

عــوه إىل أجــل يجــيء فاعتبــروا بــه واتخــذوه َمعَلمــا مرشــدا وتأملــوا رحلتــه  اآلن يــودع فــاروق الحيــاة ونحــن ُمودِّ



75 ما�ن �ي ال�ن
�ق  ما�ب

ً
ا �ي ا�ق ارو�ق ... �ب س�       ال�ن وع�ي �ب أ

ارو�ق � �ن

وبذلــه عبــر الزمــان أيهــا المتصارعــون عــى عتبــات مجالــس الحكــم االنتقالــي. لقــد كنتــم تحتاجــون فيهــا ألمثــال 
هــذا الرجــل اإلنســان ولكنكــم لــم تفعلــوا ولــم ينتظركــم هــو فلألنفــس آجالهــا. عــى المتصديــن للشــأن العــام فــي 

بادنــا أن يقتــدوا بمآثــر الكبــار، فهــي موجــودة ومقــروءة وباقيــة.

 أنعــي إىل شــعبي الســوداني العزيــز أحــد رجالــه األعــزاء ذوي التذكــرة، فــإىل جنــة هــي الخلــد أيهــا الُمَخضــرم البهــي 
الصبور.

محمد الهادي محمود
عزاء واجب

 رحــل عــن دنيانــا الفانيــة اليــوم األحــد ١٢ أبريــل األســتاذ المناضــل فــاروق أبــو عيســى بعــد صــراع طويــل مــع 
المــرض الــذي أتعــب جســمه النحيــل مــع النضــال الوطنــي المضنــي الــذي نــذر نفســه للعمــل مــن أجــل القضيــة 
الوطنيــة التــي مــا بخــل عليهــا بــكل مــا يملــك مــن قــوة وقتــه وصحتــه، وكان لــه القــدح المعــى فــي الصــراع مــع 
نظــام اإلنقــاذ المبــاد والــذي نحمــد هللا عــى أنــه عــاش حتــى حضــر نهايــة ذلــك النظــام الدكتاتــوري البغيــض الــذي 
حاربــه بــكل قوتــه ولــم تلــن لــه قنــاة وتضعــف لــه عزيمــة فــي صراعــه مــع ذلــك النظــام حتــى ســقط إىل غيــر رجعــة 
... ذهــب عنــا أســتاذ فــاروق ونحــن فــي أمــس الحاجــة لخبرتــه الطويلــة التــي مــا بخــل علينــا بهــا ... العــزاء لزوجــه 
وبناتــه ولــكل األســرة واألهــل ولــكل محبــي فــاروق أبــو عيســى ولــكل رفقــاء النضــال معــه. وعزاؤنــا نحــن فــي تلــك 
الســيرة النضاليــة الحافلــة التــي ســتكون نبراســًا يضــيء لنــا الــدروب لفقيدنــا الرحمــة والمغفــرة وعالــي الجنــان 

بــإذن هللا مــع الصديقيــن والشــهداء والصالحيــن وحســن أولئــك رفيقــا

 »إنا لله وإنا إليه راجعون« .... 
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شيخ العرب .. عبد اجلبار  
فاروق أبو عيسى .. 

يــا صلصــال الحريــة  مــن ربــق الضيــم  و االنقيــاد و قبــس النــور فــي ظــام الجهــل  فــي حقبــة األوغــاد يــا مشــعل  
األحــرار  رغــم  وعــورة  المشــوار  و رعونــة شــذاذ اآلفــاق .. 

األقــدار و شــرور  يــا عبــث    ، تهــادن  و كنــت مصــادم  لــم  و  الاهــب  بالجمــر  وأنــت هنــا ممســك   ترجلــت 
البريــة فالمــوت يخطــف  مــن بيــن النســور الكواســر وقــد كنــت الوطــن  والقانــون  والكفــاح و لحقــوق البســطاء 
والمهمشــين والغابــة منافحــًا يــا عصــاة البــر و عــكاز الحــق يتــوكأ عليــك الصبــر و يمشــي فــي خضــم الوعــد 

لــن يتنــازل ..  المســلوب اإلرادة و 

و أبــو عيســى الراكــز فــي المياديــن يدافــع عــن الحــق الســليب  بليــل لــم  يبــن لــه آخــر  وكان  حضــورًا فــي كل 
الملمــات يدافــع ويدافــر ويعافــر، حبــات العــرق تقطــر مــن الجبيــن مســكًا ممزوًجــا بتــراب األرض وقــد حلــف 
اليميــن دون الحــق ال تراجــع وال تهــاون ولســان  الحــال ممــات ينالــه شــرف العــرس  بوســط البــاد وأرض تضــم 

الرفــات فــي باطنهــا و تعلــم كــم زاد عنهــا ودافــع و بــذل الغالــي والرخيــص .. 

يــا صاحــب الحــق بالميــزان فــي فقــه القانــون والــكل أمامــك فــي الكفــة متســاوون مــا لــم ترجــح ســيئات أحدهمــا و  
الويــل لــه  والثبــور  فــكل عــاق بالوطــن ســيجد دون قانــون  التحلــل  مــن  فقــه  الشــياطين وبــال صنيعتــه وجــزاء 

فعلــه المشــؤوم ويؤكــد ذلــك أنــه ال كبيــر عــى النواميــس فــي دولــة الحقــوق .. 

أبــو عيســى الرمــز و األيقونــة الباقيــة هنــا و فــي زمــن عــرف كيــف يكــون الوفــاء للرمــوز ، وكيــف نبــادل مــن رحــل 
بالحــب بقــدر مــا قــدم  مــن علــم وأضــاف مــن معرفــة  وكافــح فــي مياديــن  الشــرف  إلعــاء كلمــة الحــق وإرســاء 

قيــم الحريــة وإرســاء قيــم الجمــال فــي النفــوس .. 

و قــد شــيعناك  والمبــادئ  نفســها  موجــودة فينــا ولــن نخونهــا أبــدًا و لــن نراهــن  عليهــا و نســلك عــى العهــد 
نفــس الــدرب  حتــى يتــم تطهيــر ليالــي العهــر وشــطب قائمــة  المراهقيــن  وحــكام الصدفــة مــن زبانيــة و أقــزام ، 

ســتبقى القيــم وســيبقى العــرف والديــن وتبقــى البــاد .. 

رحمك هللا فاروق أبو عيسى .. 



77 ما�ن �ي ال�ن
�ق  ما�ب

ً
ا �ي ا�ق ارو�ق ... �ب س�       ال�ن وع�ي �ب أ

ارو�ق � �ن

فتحي نوري
حزنــت قلوبنــا بوفــاة مــن نحــب وبكــت أعيننــا لفراقهــم وال زالــت أرواحنــا تشــتاق لهــم ولكنــا رضينــا بقــدر الخالــق ، 
و ســتظل ألســنتنا تهتــف بالدعــاء لهم.اللهــم إنــي أســالك فــي هــذا اليــوم والشــهر الكريــم أن تجعــل مــن فقدناهــم 
عــى ضفــاف نهــر الكوثــر مبتســمين فــي أرقــى مراتــب الجنــان، اللهــم نــّور مرقدهــم وعطــر مــش دهــم وطّيــب 
مضجعهــم وآنــس وحشــتهم ونّفــس كربتهــم وِقهــم عــذاب القبــر وفتنتــه، يــارب ارحمهــم مــن حــّر جهنــم وارزقهــم 
جنــات النعيــم، اللهــم اغفــر ألغــى مــن غابــوا عــن الدنيــا وارحمهــم واحشــرهم فــي زمــرة المتحاّبيــن فيــك واجعــل 

ملتقانــا بهــم فــي الفــردوس األعــى يــا رّب العالميــن.

انقطــع عملهــم و نحــن أملهــم فــا تنســوهم مــن الصدقــات والدعــوات أو أقــّل مايمكــن المشــاركه فــي هــذا 
الدعــاء.

ــالرحمات .رحلــوا ولكــن كالمســك مــا زالــت رائحتهــم عالقــة بــكل زاويــة مــن  يــارب اعــف عنهــم وبلــل قبورهــم بـ
زوايــا المــكان الــذي يجمعنــا وإياهــم .. رحلــوا وظــل حبــل الدعــاء هــو الوصــل بيننــا وبينهــم ،ربـــّ  افتــح عــى قبــور 
موتانــا نافــذًة مــن نســائم بــردك وعفــوك ورحمتــك ال تغلــق أبــدًا .أحبتــي اليــوم ســنخصص دعاءنــا ألهــل القبــور 
فهــم أحــوج منــا بالدعــاء ألنهــم انقطعــوا عــن هــذه الدنيــا. ولــكل منــا أحّبــة تحــت الثــرى فهــم الســابقون ونحــن 

الاحقــون.

رّددوا معي واسأل هللا أن تكون ساعة استجابه إن شاء هللا ..

اللهــم ارحــم مــن اشــتاقت لهــم أرواحنــا وهــم تحــت التــراب اللهــم يــا رحمــن يــا أرحــم الراحميــن يــا واحــد يــا أحــد 
يــا فــرد يــا صمــد يــا جّبــار نســألك بــكّل اســم هــو لــك ســّميت بــه نفســك أو أنزلتــه فــي كتابــك أو أوحيــت بــه رســلك 
 أن تنــزل عــى قبورهــم الضيــاء والنــور والفســحة والســرور الّلهــم جازهــم بالحســنات إحســانًا وبالســّيئات عفــوًا 

وغفرانــا

حّتــى يكونــوا فــي بطــون األلحــاد مطمئنيــن اللهــم نــور قبــور المســلمين ووســع قبــور المســلمين و اجعــل قبورهــم 
رياضــًا مــن ريــاض جناتــك يــا أرحــم الراحميــن اللهــم أمطــر عــى قبورهــم مــن ســحائب رحمتــك اللهــم أمطــر عــى 

قبورهــم مــن ســحائب رحمتــك

اللهــم اجعــل قبورهــم مــن ريــاض جنتــك، يــا رب اجعــل أيديهــم تقطــف مــن ثمــار جنتــك، يــا رب اجبــر كســر قلــوب 
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أهلهــم عــى فراقهــم، يــارّب اجبــر كســر قلــوب أهلهــم عــى فراقهــم، يــا رب اجبــر كســر قلــوب أهلهــم عــى فراقهــم 
وال تجعــل آخــر عهدنــا بهــم فــي الدنيــا.. وابــِن لنــا ولهــم بيوتــًا ّفــي جّنــة الفــردوس .واكرمهــم واكرمنــا وبلغهــم وبلغنــا 

شــفاعة نبينــا محمــد وصــّل وســلم عــى نبينــا محّمــد وآلــه و ســّلم

.. اللهّم آمين ..

مــن دعــا لمّيــت ســّخر هللا لــه مــن يدعــو لــه بعــد مماتــه. اللهــم ارحــم عبــدك فــاروق أبــو عيســى بقــدر مــا قــّدم 
ألهلــه ووطنــه وأصدقائــه وأحبابــه! اللهــم إن كان محســنًا فــزد مــن إحســانه وإن كان مســيئًا فتجــاوز عــن ســيئاته! 
اللهــم إنــا ال نزكيــه عليــك ولكــن نحســب أنــه آمــن وعمــل صالحــًا فاجعــل لــه منــزاًل خالــدًا فــي جنــان الفــردوس 

األعــى.

»إّنا لله َوإِنَّا إليه راجعون«
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عبد هللا عيل إبراهيم
فاروق أبو عيسى ورمزه العجلة )1963(

كان مــن حســن طالــع شــاب مثلــي أدركتــه السياســة فــي نهايــة المدرســة الثانويــة )1960( بقيــام ديكتاتوريــة 
الفريــق عبــود )1958-1964( أن كان فــي البلــد حــزب شــيوعي حــاق. فلــم يتمتــع بقيــادة السياســة عندهــا علــم 
وفــن كمــا تمثلــت فــي أســتاذنا عبــد الخالــق محجــوب فحســب، بــل بوجــود فريــق مــن الرفــاق جســد أقصــى 
الفدائيــة لقضيــة الوطــن والكادحيــن. وكان المرحــوم فــاروق أبــو عيســى مــن بيــن ذلــك الفريــق الســاطع. وأول 
مــا طــرق اســمه أذنــي بقــوة كان خــال تلــك الفتــرة مــن 1963 التــي ترشــح فيهــا لينــوب عــن دائــرة حــي البوســتة 
لمجلــس مدينــة أم درمــان. كان فــاروق طاقــة لوحــده. وفتــح بتلــك االنتخابــات القاعديــة للمجلــس المركــزي 

)ســيجري تعريفــه( بــاب الجحيــم السياســي عــى النظــام الديكاتــوري.

ليتمســح  القضــاء،  رئيــس  رنــات،  أبــو  موالنــا  بهندســة  المركــزي  المجلــس  عــن  عبــود  نظــام  ذهــن  تفتــق 
بالديمقراطيــة ومــا هــو بالديمقراطــي. ولكــن »حــركات مكاتــب«. وقامــت انتخاباتــه عــى التصعيــد مــن مجالــس 
الحكــم المحلــي، إىل مجالــس المديريــات، فالمجلــس المركــزي. وكنــا قررنــا فــي الحــزب دخــول هــذه االنتخابــات 
بعــد أن َخّيرنــا جبهــة المعارضــة )األمــة، الوطنــي االتحادي-األزهــري( آنــذاك بيــن مقاطعتــه كمــا قاطــع قســم 
مــن الوطنييــن الجمعيــة التشــريعية )1948( فولــدت مفضوحــة عرجــاء، أو ندخلــه وننتهــز ســانحات الترشــيح 
لنصلــي الدكتاتوريــة نــارًا. وهــو دخــول كالمقاطعــة ولــم تتفــق معنــا المعارضــة وقــررت مقاطعتهــا مــن منازلهــم. 
وكانــت المعارضــة فــي حالــة خمــول بعــد وفــاة اإلمــام الصديــق المهــدي. وبلــغ عزوفهــا عــن مطالعــة النظــام حــدًا 
رحــب فيــه المرحــوم اإلمــام الهــادي بإعــان الفريــق عبــود بالتطــورات الدســتورية لقيــام المجلــس المركــزي )28 
نوفمبــر 1961( ودمــاء شــهداء األنصــار فــي مولــد أم درمــان بيــد النظــام لــم تجــف بعــد )21 أغســطس 1961(. ولمــا 
لــم نــر جديــة فــي مقاومــة المجلــس المركــزي لــم نقــرر دخولــه بقــوة فحســب بــل والخــروج مــن جبهــة المعارضــة 

الخاملــة.

بالحريــة. فصهــل بصــوت جهيــر  المؤرقــة  الصبيــة  أبصارنــا  أم درمــان نجمــًا شــد  أبــو عيســى فــي  كان فــاروق 
فــي لياليــه السياســية. ورأى النــاس حديثــة العهــد بمقاومــة أول نظــام طاغيــة فتــى يأخــذ المنبــر غابــا ويصلــي 
النظــام حممــا فيشــفي قلــوب قــوم مرهوبيــن. ففــي برنامجــه »عهــد وميثــاق« ألهــل حــي البوســتة »دال« الحقــوق 
اإلنســانية جميعهــا. فطالــب بكفالــة الحريــات السياســية، وإشــاعة الديمقراطيــة، وتثبيــت حــق المواطنيــن فــي 
التعبيــر، وحريــة الصحافــة برفــع حالــة الطــوارئ وإلغــاء القوانيــن االســتثنائية. وتفــرع مــن هــذا الحــق العــام إىل 
قضايــا الكادحيــن وحقوقهــم. فالتــزم بالدفــاع عــن مطالــب الطبقــة العاملــة والمزارعيــن وحقهــم المقــدس فــي 
التنظيــم واإلضــراب، والدفــاع عــن مطالبهــم لتحســين حياتهــم المعيشــية. ثــم انتقــل ليلتــزم بالدفــاع عــن حقــوق 
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المــرأة السياســية مــع تطويــر مــدارس البنــات وتوســيعها. ونــادى بتحريــر جميــع المســجونين السياســيين.

مــا تعلمنــاه فــي باكــر صبانــا هــو أن السياســة حــرب حيــاة القضيــة فيهــا وموتهــا فــي إتقــان التكتيــك. ووجــد فــاروق 
فــي علــم التكتيــك الــذي بــرع فيــه أســتاذنا عبــد الخالــق محجــوب فــي مثــل خطتــه فــي دخــول المجلــس المركــزي 
رحابــة ليبــدع فــي مــا كنــا نســميه »أعطنــي خــرم إبــرة أدخــل مــن خالــه جمــًا« مــن فــرط الــدأب فــي اســتثمار 
الضيــق السياســي المفــروض علينــا. وكان خــرم إبــرة دائــرة البوســتة يتســع لجمــل فــاروق مرشــحًا مقاتــًا باهــرًا. 

كان يزبــد للوطــن ويرغــي.

كنــت تطرقــت لمنزلــة التكتيــك فــي السياســة فــي نعــي ســبق لــي لرفيقنــا عبــد هللا عبيــد النجــم الثاقــب اآلخــر مــع 
فــاروق ومرشــح حزبنــا فــي دائــرة الثــورة أم درمــان. وقلــت إن تكتيــك المســاومة المقاتلــة، متــى مــا لــم يكــن لــك 
مخــرج ســواها، تســتحق االســتعادة فــي ظــرف اإلنقــاذ الــذي فشــت فيــه مقاطعــة االنتخابــات العامــة والنقابيــة 
كبســالة وحيــدة. بــل صــار مجــرد التفكيــر فــي دخولهــا يســتدعي بيــت شــعر أمــل دنقــل: »ال تســاوم«. وهــذه عاهــة 
سياســية لمعارضيــن ال يجــدون غيــر الشــعر مرتكــزًا لتكتيكاتهــم. وأذكــر أن الحــزب حيــن قــرر دخــول المجلــس 
المركــزي قــرر لنــا دراســة نــص صغيــر مــن الثــوري المعــروف فاديميــر لينيــن عنوانــه »فــن المســاومة« لنــرى 
بأنفســنا أن المقاطعــة لانتخابــات ودخولهــا خطتــان مشــروعتان )حــال( يرجــح أي منهمــا بشــرط الظــرف 
السياســي، وميــزان القــوى، واألغــراض المحــدودة التــي تريدهــا مــن هــذا أو ذاك. فليــس لدخــول االنتخابــات أو 
مقاطعتهــا داللــة أخاقيــة مجــردة. كمــا ال يدخــل المعــارض كل انتخابــات ألجــل الفــوز أو بتعهــد حقوقــي بعــدم 
التزويــر. فلقــد ســقطت نظــم مســتبدة بعــد انتخابــات وتزويــر أحســن المعارضــون توظيفهمــا. وأردنــا فــي الحــزب 
بالدخــول فــي المجلــس المركــزي انتهــاز ســانحة الشــرعية النســبية لعمليــة الترشــيح لنعــرض بالنظــام مــن فــوق 
منابرهــا ُنعــدي بشــجاعتنا طائــع الجماهيــر. ولــم نتزحــزح بتكتيــك دخــول االنتخابــات الثانــوي هــذا مــع ذلــك 
عــن تكتيكنــا الثابــت بوجــوب اإلطاحــة بنظــام عبــود عــن طريــق اإلضــراب السياســي العــام الــذي اعتمدنــاه خطــًا 

الســتنهاض الجماهيــر لتلــك الغايــة منــذ 1961.ولمــا وقــع كان فــاروق فــي ذؤابتــه.

رحم هللا فاروق ريحانة الرتل الثاني من الجيل اليساري الذي »اخترع« الشعب. وتلك قصة أخرى.

برنامــج فــاروق االنتخابــي النتخابــات دائــرة البوســتة أم درمــان )1963(، الحــزب الشــيوعي، ثــورة شــعب: ســت 
ســنوات مــن النضــال ضــد الحكــم العســكري الرجعــي، 1965، صفحــة 401.
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بشارة ابراهيم عبدهللا – املحامي
وداعًا أستاذنا العظيم فاروق أبو عيسى

رحــل أبــو عيســى بعــد مســيرة طويلــة حافلــة بالعطــاء والنضــال الوطنــي مــن أجــل الحريــة والديمقراطيــة وســيادة 
حكــم القانــون وظــل يناضــل مــن أجــل تحقيــق تلــك المبــادئ بتجــرد ونكــران ذات حيــث كان مكتبــه فــي اتحــاد 
المحاميــن العــرب بالقاهــرة قبلــة للشــرفاء والمناضليــن والذيــن جمعتهــم بــه مبــادئ الحريــة والديمقراطيــة 

وســيادة حكــم القانــون فــكان ســندًا منيعــًا ومدافًعــا صلــدًا للحقــوق العامــة والحريــات األساســية.

عرفتــه وعملــت معــه وأنــا شــاب يافــع فــي القاهــرة فــي عــام ١٩٩٧ حينمــا جمعنــا العمــل المعــارض وكانــت القاهــرة 
فــي تلــك الفتــرة تعــج بنشــاط وحيويــة لشــتى الفعاليــات السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة المعارضــة لنظــام 
اإلنقــاذ البائــد. فكانــت النــدوات السياســية والثقافيــة وورش العمــل والمؤتمــرات والســمنارات تقــام عــى نحــو 

متواصــل فــي دور األحــزاب والمراكــز الثقافيــة.

رغــم وجــود عــدد مقــدر مــن المحاميــن الســودانيين فــي القاهــرة فــي تلــك الفتــرة لكــن لــم يكــن هنــاك جســم 
نقابــي يمثلهــم. فقــام عــدد مــن المحاميــن بمناقشــة فكــرة ضــرورة وجــود نقابــة شــرعية للمحاميــن كان منهــم 

األســتاذ أســامة عــوض لطفــي، األســتاذ معاويــة عبدالمحســن، األســتاذ محمــد األميــن يوســف وشــخصي.

نقلنــا الفكــرة لألســتاذ أبــو عيســى والــذي رحــب بالفكــرة وأبــدى اســتعداده لدعــم النقابــة مــن كل النواحــي حتــى 
المقــر وقــدم لنــا إرشــادات مهمــة ســاعدت مجلــس النقابــة فــي تنفيــذ برامجــه وأهدافــه وكان مــن ضمنهــا ضــرورة 
ترشــيح شــخصية مقبولــة إقليميــًا ودوليــًا لتولــي منصــب النقيــب ووقــع االختيــار باإلجمــاع عــى الدكتــور أميــن 
مكــي مدنــي عليــه رحمــة هللا لمنصــب النقيــب تشــريفًا لمــا يتمتــع بــه مــن خبــرات قانونيــة ونقابيــة وعاقــات 

دوليــة وكان حينهــا يشــغل منصــب المنــدوب الســامي لألمــم المتحــدة فــي غــزة.

تمــت انتخابــات النقابــة وتشــكل المجلــس التنفيــذي مــن دكتــور أميــن مكــي نقيبــًا، أســتاذ هاشــم الرفاعــي رحمــة 
هللا عليــه وكيــًا، أســتاذ معاويــة عبدالمحســن ســكرتيرًا، أســتاذ محمــد عبــدهللا مســلمي أمينــًا للمــال، أســتاذ 
محمــد كامــل العــاص مســئول العاقــات العامــة واإلعــام، أســتاذ محمــد األميــن يوســف مســئول العاقــات 
الخارجيــة، أســتاذ أســامة عــوض لطفــي مســئول البحــث العلمــي والدراســات القانونيــة وشــخصي بشــارة إبراهيــم 

عبــدهللا مقــررًا.

كان األســتاذ أبــو عيســى األب الروحــي للنقابــة وســاهم بحكــم منصبــه وعاقاتــه فــي تفعيــل عمــل النقابــة ممــا 
كان لــه الــدور الفّعــال فــي تســليط الضــو عــى االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان التــي ارتكبتهــا حكومــة 
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اإلنقــاذ وكذلــك ســاهم فــي تشــجيع أعضــاء النقابــة للمشــاركة فــي المؤتمــرات الدوليــة لحقــوق اإلنســان لتعريــة 
نظــام اإلنقــاذ!.

تمّيــز أبــو عيســى بالحكمــة والبصيــرة والتجــرد والتواضــع واإلحســاس باآلخــر وحــب الخيــر للغيــر وأذكــر أنــه قــّدم 
لنــا كشــباب نصائــح غاليــة عندمــا شــجعنا، بــل ســاهم فــي دفعنــا للهجــرة كــي نتســلح بالعلــم والمعرفــة حتــى 

يســتفيد منــا الســودان.

الصــورة أدنــاه أخــذت فــي اتحــاد المحاميــن العــرب فــي القاهــرة تعكــس فرحــة األســتاذ أبــو عيســى فــي يــوم 
وداعــي فــي ٩ أغســطس ١٩٩٨ وأنــا فــي طريقــي إىل كنــدا وقــد قــال لــي تســلح يابنــي بالعلــم والمعرفــة حتــى تفيــد 

بلــدك وأهلــك وإن شــاء هللا نتقابــل فــي الســودان مــن غيــر كيــزان!.

حسن اجلزويل
غاب نجم السعد: برقية لزوجته وبنتيه وجميع أفراد األسرة:ـ

رحــم هللا األب والخــال والصديــق فاروقــًا - هــذا مــا كنــت أخافــه أن يرحــل خلفــي دون ومضــة مــن وداع - وقــد 
حــال تســارع األحــداث وســفره الممتــد خــارج الوطــن بيننــا - أنــا وعبــودي - وبيــن مشــروعنا لتوثيــق ســيرته الذاتيــة 
التــي لــم نوثــق فيهــا ســوى »ليلــة المتاريــس فقــط«! وألن رحيلــه كان يتــراءى لــي فــي كل لحظــة ـ خاصــة عنــد 
رؤيتــي األخيــرة لــه ونحــن نســتقبله فــي بهــو المطــار فــي عودتــه األخيــرة ـ فقــد ســارعت بإهــداء الطبعــة الثانيــة 
المنّقحــة مــن كتابــي »عنــف الباديــة« » إىل الراحليــن جــون قرنــق وأميــن مكــي مدنــي وإىل العزيزيــن فــاروق أبــو 
عيســى وإدوارد لينــو« وهــي اإلصــدارة التــي تأخــر صدورهــا دون أن يراهــا الفقيــد العزيــز بســبب مصيبــة الكرونــا 
التــي حلــت بالعالــم ، لــه الرحمــة والمغفــرة والعــزاء الصــادق لجميــع أفــراد األســرة الكريمــة ولرفاقــه فــي النضــال 

عبــر تاريخهــم المجيــد وللشــعب الســوداني .
 »إنا لله وإنا إليه راجعون«
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محاسن زين العابدين
» إنا لله وإنا إليه راجعون«

 انتقل إىل رحمة مواله فاروق أبو عيسى نسأل هللا له الرحمة والمغفرة.

فاروق أبو عيســى، سياســي وقانوني ســوداني، من مواليد مدينة ود مدني بوســط الباد في العام 1933، درس 
المرحلــة األوليــة بمدرســة النهــر األوليــة، والتــي كانــت تعتبــر المدرســة الحكوميــة الوحيــدة فــي المدينــة بجانــب 
مدرســة أهليــة أخــرى، ومــن ثــم التحــق باألميريــة االبتدائيــة بــود مدنــي ثــم مدرســة حنتــوب الثانويــة والتــي ُفصــل 
منهــا خــال األشــهر األخيــرة مــن دراســته بســبب نشــاطه السياســي المناهــض لاســتعمار البريطانــي للســودان.

انضــم أبــو عيســى للحــزب الشــيوعي الســوداني أثنــاء دراســته بمدرســة حنتــوب الثانويــة، وذلــك عبــر رابطــة 
الطــاب الشــيوعيين، وكان جــزءًا مــن مكتبهــا السياســي منــذ عــام 1950، وفــي تلــك الفتــرة كانــت تســمى الحركــة 
الســودانية للتحــرر الوطنــي )حســتو(. فــي مطلــع خمســينات القــرن الماضــي، شــارك أبــو عيســى فــي اإلضــراب 
عــن الدراســة الــذي نفــذه عــدد كبيــر مــن الطــاب الســودانيين، وذلــك مــن أجــل أن ينــال الطــاب الســودانيون 
اتحــادًا عامــًا، لكــن المســتعمر البريطانــي رفــض هــذا الطلــب، وتــم فصلــه مــن المدرســة وحرمانــه مــع عــدد مــن 

الطــاب مــن االمتحانــات. 

دراســته للقانــون: امتحــن أبــو عيســى الشــهادة الثانويــة مــن مدرســة األحفــاد بــأم درمــان، وكانــت رغبتــه هــي 
دراســة القانــون فــي جامعــة الخرطــوم، إال أنــه لــم يتمكــن مــن ذلــك، مــا دفعــه لالتحــاق بكليــة اآلداب، لكنــه لــم 
يســتمر بهــا، ليقــرر بعدهــا الذهــاب إىل مصــر حيــث تــم ترشــيحه لدراســة الطــب فــي القصــر العينــي بالقاهــرة، إال 
أنــه فّضــل دراســة الحقــوق فــي مدينــة جامعــة اإلســكندرية والتــي تخــرج فيهــا عــام 1957. ليلــة المتاريــس عقــب 
أيــام مــن نجــاح ثــورة أكتوبــر 1964 التــي أطاحــت بالرئيــس إبراهيــم عبــود، مــن الحكــم فــي الســودان، اشــتهر أبــو 
عيســى خــال أحــداث مــا باتــت ُتعــرف فــي األدب السياســي الســوداني بـــ )ليلــة المتاريــس( حيــث قــاد الجماهيــر 

التــي أغلقــت الشــوارع أمــام تحــركات ضبــاط مــن الجيــش لانقــاب عــى الثــورة الوليــدة.
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شويق بدري
فاروق أبو عيسى طيب هللا ثراه

ترجــل فــاروق . بعــد عمــر حافــل بالنشــاط السياســي قبــل ســنين عديــدة وعندمــا كان فــي ســجن اإلنقــاذ كتبــت 
عنــه . نختلــف ونتفــق مــع فــاروق إال أنــه كان رمــزًا وطنيــًا وسياســيًا .

اقتباس

أبو عيسى رجل ال يخشى المواجهة

بــدأت مقاباتــي مــع األخ أبــو عيســى وأنــا فــي الســابعة عشــرة مــن عمــري . وكان أبــو عيســى حديــث الــزواج 
بزوجتــه األســتاذة نعمــات مدنــي أبشــر . ابنــة العــم مدنــي أبشــر وشــقيقة الســفير ووزيــر الخارجيــة مصطفــى 

مدنــي أبشــر .

كان أبــو عيســى يســكن فــي ميــدان الربيــع العباســية فــي الجانــب الشــمالي . وهــو جــار لــدكان الجــزار . كان ابــن 
عمتــي األســتاذ الطيــب ميرغنــي شــكاك يرســلني البــي عيســى . والطيــب وشــقيقه فــاروق ومصطفــى مدنــي أبشــر 
مــن الكــوادر الشــيوعية األوىل . وكانــت هنالــك مشــكلة صغيــرة ، وســببها أن الطيــب كان يمــر بأزمــة نفســية . 
وكان يشــاركنا الســكن عــى بعــد خطــوات مــن ميــدان الربيــع .وتكــرر ذهابــي ألبــي عيســى وانتهــى األمــر بــأن حســم 
أبــو عيســى األمــر فــي مواجهــة قصيــرة وحاســمة . وكان أبــو عيســى عــى حــق . ولكــن تصــرف بمــا يرضــي الطيــب .

بمــا أننــي كنــت أحــب الذهــاب إىل المحاكــم كثيــرًا بســبب ســكننا فــي الســردارية فكنــت أشــاهد بعــض المحاكــم 
المهمــة ، أو تلــك التــي يتعــرض لهــا أصدقائــي مــن أشــداء أم درمــان . وكانــت المحاكــم السياســية فــي الدكتاتوريــة 
األوىل تجــذب النــاس . خاصــة عندمــا يكــون المدافــع هــو أبــو عيســى الــذي كان يغتنــم الفرصــة . ويصيــر األمــر 
اللجنــة  أحمــد ســليمان عضــو  األســتاذ  األحيــان  بعــض  . وكان يشــاركه فــي  العســكري  النظــام  مواجهــة ضــد 
المركزيــة والــذي صــار إنقاذيــًا وآخــرون. وكان أبــو عيســى يتواجــد دائمــًا وال يتأخــر فــي تلــك المحاكمــات . زميــل 
الدراســة محمــد بشــير الطيــب صــار صحفيــًا فــي بدايــة الطريــق . وكان يغطــي المحاكمــات وكنــت أشــاهده كثيــرًا .

عبــد الرحمــن عبــد الحميــد عثمــان الــذي كان مــن زعمــاء الشــيوعيين فــي مدرســة خــور طقــت ، كان نشــطًا جــدًا 
. وهــو اآلن مقيــم فــي الدنمــارك ويحمــل شــهادة دكتــوراه فــي الطــب وهــو اختصاصــي األمــراض الصدريــة . وهــو 
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مــن أوائــل المعتقليــن فــي مدينــة األبيــض . وأصيــب بــداء الصــدر . ويذكــره الســفير فــاروق عبــد الرحمــن فــي 
ســفره الجميــل ) الســودان وســنوات التيــه ( وكان عبــد الرحمــن يجنــد الطــاب للحــزب الشــيوعي ولقــد فشــل 
فــي تجنيــد فــاروق الــذي واصــل كل حياتــه مســتقًا، وأصــّر فــاروق ألن أخــذه لعبــد الرحمــن عندمــا حضــر فــي 
زيــارة إىل اســكندنافية، والزيــارة هــي إعــادة لزبارتــه األوىل قبــل نصــف قــرن عندمــا كان طالبــًا فــي جامعــة الخرطــوم 

خــال أحــد معســكرات العمــل للشــباب .

الــذي تخصــص فــي مطــاردة  الكتيابــي  بواســطة ود  الســتينات  بدايــة  الرحمــن فــي  عندمــا قبــض عــى عبــد 
الشــيوعيين بشــكل عقائــدي . قــدم عبــد الرحمــن للمحاكمــة . وكان أبــو عيســى كالعــادة يدافــع عــن الجميــع . 
وكانــوا قــد وجــدوا كرتونــة مليئــة بالمنشــورات الشــيوعية فــي منــزل أهــل عبــد الرحمــن فــي حــي العــرب . وحكــم 
عــى عبــد الرحمــن بالبــراءة . وكان أبــو عيســى يقــوم بمواجهــة شرســة مــع االتهــام وينتقــد النظــام. وكان دفاعــة أن 
الكرتونــة قــد ال تخــص عبــد الرحمــن ففــي المنــزل كثيــر مــن البشــر ، وهنالــك شــبابيك مطلــة عــى الشــارع العــام 
وهــي مفتوحــة دائمــًا . ويمكــن أن تكــون الكرتونــة قــد أدخلــت مــن الشــارع . وليــس لعبــد الرحمــن دخــل بهــا .

عبــد الرحمــن كان يقــول لــي إن أصدقــاءه عنــد الفلــس ،كانــوا يحثونــه للذهــاب إىل مكتــب أبــو عيســى للســؤال 
عــن ســير القضيــة . أبــو عيســى كان ينفــح عبــد الرحمــن والذيــن يدافــع عنهــم المــال بعــد الزيــارات . ولــم يكــن 

أحمــد ســليمان بأقــل منــه كرمــًا .

فــي نفــس األيــام اعتقــل المناضــل جعفــر أبــو جبــل بمنشــورات، وألن منزلهــم فــي بيــت المــال يواجــه قصــر 
الشــريفة، خــرج ود الكتيابــي وقّبــل جــدار القصــر الغربــي. ووعــد بالوفــاء بالنــذر الــذي أعطــاه للشــريفة لمســاعدته 
فــي القبــض عــى جعفــر أبــو جبــل ، رحمــة هللا عليــه فلقــد مــات فــي شــبابه تحــت عجــات لــوري عتيــق بــدون 
فرامــل . وهــو شــقيق حســن أبــو جبــل أول ســكرتير للحــزب االتحــادي . ودفــاع أبــو عيســى كان أن حــوش أبــو 
جبــل كان مســكنًا لعشــرات الســاكنين والضيــوف وهــو مــن أكبــر حيشــان أم درمــان . وأطلــق ســراح أبــي جبــل. 
وكانــت حمــات البوليــس الســري ال تتوقــف . وقــّدم حمــد علــي حمــد وقريبــه أبشــر إىل المحاكمــة بتهمــة النشــاط 
الشــيوعي . واألخ حمــد كان يســوق لــوري تــراب وليــس لــه إلمــام كبيــر بالقــراءة والسياســة وقريبــه أبشــر يعمــل 
كخيــاط فــي قــراش المنــزل فــي جنــوب ميــدان الربيــع . والمقصــود كان األخ عبــد الرحيــم علــي حمــد الــذي كان 

فــي الثانويــة . ولكــن لــؤم األمــن كان يريــد أن يعتقــل الكبــار ومــن يعيلــون األســر ليكــون الضــرر أكبــر .

ثــراه  عبــد هللا طيــب هللا  الزراعــي صــاح  الدكتــور  واعتقــل   . العــرب  فــي حــي  كبــج  عــى مجموعــة  وقبــض 
فــي الركابيــة وهــو طالــب ثانــوي. وعندمــا أنكــر حيــازة المنشــورات ، كمــا تعلــم المناضلــون هــّدد ود الكتيابــي 
بطريقــة اســتهجنها أهــل أم درمــان . فلقــد أعلــن بأنــه ســيأخذ شــقيقه صــاح للمعتقــل . فاعتــرف صــاح بملكيــة 
المنشــورات . واعتقــل البرفيســور أســامة عبدالرحمــن النــور عندمــا كان زميلنــا فــي مدرســة األحفــاد . وكانــت 
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أو يخــاف مــن  . وأبــو عيســى ال يخشــى  أبــو عيســى وآخــرون  لهــا  التــي تصــدى  هنالــك عشــرات االعتقــاالت 
. المواجهــات 

أراد نظــام عبــود أن يضــع حــدًا لمواجهــات أبــي عيســى . فقدمــوه إىل المحاكــة بتهمــة اإلســاءة إىل المحكمــة فــي 
1963. ألنــه واألســتاذ أحمــد ســليمان كانــا يهاجمــان المحكمــة والنظــام. وكان قاضــي الجنايــات فــي أم درمــان هــو 
الرجــل الشــريف موالنــا محمــد صالــح عبــد اللطيــف وقيــع هللا . وبعــد دراســة القضيــة صــدر الحكــم ببراءتهمــا 
. وكانــت حيثيــات القاضــي تقــول إن الحكــم عــى محاميــن بالســجن ســيكون ســابقة غيــر كريمــة وســتخلق نوعــًا 

مــن العــداء بيــن القضــاء الجالــس والقضــاء الواقــف .

وأرجعــت القضيــة إىل موالنــا محمــد صالــح ومعهــا أمــر صريــح وواضــح بالحكــم عليهمــا بالســجن . وحكــم محمــد 
صالــح عليهمــا بالســجن يومــًا واحــدًا ينتهــي بانتهــاء الجلســة ورفــض العســكر، وطــرد محمــد صالــح مــن الجنائيــة. 
وأرجــع موالنــا أحمــد العاقــب مــن االســتيداع . وقــام بالحكــم عليهمــا بالســجن 6 أشــهر ، وتخللــت المحاكمــة 

مواجهــات ســاخنة تداولهــا النــاس.

 اليــوم عندمــا يطالــب أبــو عيســى أن يكــف النــاس عــن المطالبــة بإطــاق ســراحه، يســتغرب البعــض، هكــذا هــو 
، رجــل شــجاع صلــب ال يخشــى المواجهــة . وهــو عــى عكــس الترابــي الــذي كان عــادة يتظاهــر بأنــه عــى وشــك 
المــوت فــي الســجون . وعندمــا أطلــق ســراحه مــن ســجن كســا كان ال يقــدر عــى المشــي . ومــا أن وصــل مطــار 
الخرطــوم حتــى كان يركــض للخــروج مــن المطــار مــن المواجهــات المشــهورة، إن الترابــي قــد اســتغل التصاقــه 
بالصــادق، وطلــب مــن الجمــوع أن تتفــرق عندمــا أحاطــوا بجثمــان الشــهيد القرشــي الــذي كان مســجيًا عــى 
لــوري فــي طريقــه إىل مســقط رأســه . وكاد النــاس أن يتفرقــوا ، إىل أن هتــف المحامــي الرشــيد الطيــب إىل 
الجحيــم ياعبــود . واندلعــت الثــورة التــي أطاحــت بالعســكر فــي أكتوبــر . وعندمــا كان الترابــي يجلــس فــي الســيارة 
بالقــرب مــن أبــي عيســى وكان الترابــي يحــاول أن يخــرب انتصــار جبهــة الهيئــات ويضــع العراقيــل ، قــام أبــو عيســى 
بخنــق الترابــي حتــي كاد ان ينهــي حياتــه . وقــام اآلخــرون بتخليــص الترابــي، منهــم زميــل حنتــوب المحامــي 
شــوقي ماســي ، فأبــو عيســى يعــرف الترابــي جيــدًا ويعــرف أســاليبه ؛ فقــد درس وســكن معــه فــي حنتــوب، وكان 
الســبب فــي طــرد أحــد زمائهــم مــن الدراســة . والترابــي هــو مــن طالــب بعــدم محاكمــة العســكر وهــو الــذي أثــر 
عــى الصــادق لكــي يتبنــى ذلــك الخــط . وأبــو عيســى كان يدعــو للمحاكمــات ، وإىل أن يتوقــف مــوال االنقابــات 

، وإن كان أبــو عيســى قــد وقــع فــي فــخ االنقابــات فيمــا بعــد ولــه  مشــاركة فــي جــرم انقــاب مايــو.

وأكبــر مواجهــة أن أبــو عيســى قبــل نصــف قــرن مــن الزمــان قــد خــاف أن تنتكــس الثــورة فــي أكتوبــر، وقــاد الجمــوع 
فــي ليلــة المتاريــس بعــد أن طالــب الشــعب فــي اإلذاعــة بــأن يخــرج لحمايــة ثورتــه. وتقــدم الصفــوف وكانــت 

إمكانيــة مواجهــة الدبابــات باأليــدي التــي ال تحمــل الســاح .
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عندمــا طــرد محمــد محجــوب عثمــان مــن الحــزب الشــيوعي الســوداني فــي بدايــة التســعينات بســبب حضــوره 
لبعــض جلســات برلمــان الكيــزان، فلقــد عينــوه بــدون استشــارته. وكان محمــد محجــوب يريــد أن يلحــق بابنتــه 
وزوجتــه فــي أوربــا ، فاســتغل تلــك الظــروف ولكنــه قــد أخطــأ كثيــرًا . وبــدأت أنــا االتصــاالت بالزعيــم التجانــي 
الطيــب بابكــر . الــذي وّبخنــي وقرعنــي بعنــف ، واتصلــت بالخــال محجــوب عثمــان وكنــت أحمــل الخطابــات 
بيــن القاهــرة والســويد . وعندمــا طــال األمــر قــال لــي التجانــي الطيــب: )قــول لــي صاحبــك مــا يلــف ويــدّور، كل 
قضيــة مختلفــة مــن التانيــة يكــون شــجاع ويعتــرف بأنــه أخطــأ وينتقــد نفســه ، ومــا فــي لــزوم للتبريــر واالستشــهاد  
بفــاروق أو أي زول تانــي ..واالستشــهاد بفــاروق أو أي زول تانــي ماعنــدو معنــى . فــاروق واجــه النــاس بــكل شــجاعة 
وانتقــد نفســه . ومــا بتمــر فرصــة إال يقــول بــكل شــجاعة إنــه أخطــأ( . إن أصعــب المواجهــات هــي مواجهــة الــذات 

واالعتــراف بالخطــأ .

فــي 1998 حضــر البروفيســور والرجــل العظيــم مصطفــى خوجلــي إىل القاهــرة وتصــادف وجــودي ووجهــت لنــا 
دعــوة أعتبرهــا أنــا إنهــا أحــد األســباب أن ال يقنــع اإلنســان مــن الدنيــا فلــم أكــن أحلــم أن أُجمــع مــع البــروف . 
وتصــادف حضــور الفنــان محمــد وردي مصحوبــًا بمخــرج مصــري . وكان وردي طيــب هللا ثــراه غاضبــًا لعــدم 
قبــول ابنتــه فــي الجامعــة وألشــياء أخــرى. وبــدأ الهجــوم عــى الزعيــم التجانــي الطيــب بابكــر ، وتلــك أول مــرة 
أشــاهد شــخصًا يهاجــم الزعيــم التجانــي . ولقــد عشــت معــه فــي بــراغ وفــي أم درمــان وهــو الــذي قــدم لمجموعتــي 
القصصيــة المشــبك، وهــذا فــي منــزل الزعيــم . وشــمل هجــوم وردي أغلــب الحاضريــن . وتكهــرب الموقــف 
ألكثــر مــن ســاعتين وقــال لــه الزعيــم فــي النهايــة إنــه ليــس لــه أي حــول أو طــول فــي القاهــرة وإنــه عندمــا يحتــاج 
ألمــر يتصــل بفــاروق. فالتفــت وردي إىل فــاروق وهاجمــه بخصــوص أمــر شــخصي ال دخــل لــه بالليلــة. ولقــد 
شــاهدت فــن المواجهــة بتــأّن وحســم وبــدون غضــب أو  تشــنج . وامتــص فــاروق كل غضــب الفنــان وردي طيــب 

هللا ثــراه ، وانتهــى األمــر بســام . وتنفــس الجميــع الصعــداء..

كان فــاروق وقتهــا رئيســًا التحــاد المحاميــن العــرب وهــذه مهمــة أســطورية، فالعــرب عــادة ال يمكــن الســيطرة 
عليهــم، دع عنــك مــن تخصصــوا فــي المشــاكل مــن المحاميــن ومــن يحســبون أنفســهم أعلــم الخلــق . ومــا كنــا 
نســمعة ، أن فــاروق كان حاســمًا ويواجــه المتفلتيــن ومــن يحاولــون أن يمــرروا أجندتهــم . ولــو لــم يكــن أبــو عيســى 
قويــًا لمــا اســتطاع أن يقــود ذلــك التنظيــم لســنين عديــدة . وأذكــر أن األخ المحامــي كمــال رمضــان كان يعمــل 
فــي ذلــك التنظيــم وقــد زرتــه فــي مكتبــه حامــًا رســالة كثيــر مــن الســودانيين كانــوا يخرجــون مــن بيــن براثــن األمــن 
المصــري بواســطة أبــي عيســى الــذي كان يواجــة األمــن المصــري وتفلتاتــه بســبب تعــود رجالــه عــى التغــول عــى 

البشــر. 
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عبدالنارص احلاج
في رحيله األبدي..

أبو عيسى يغمض جفنيه عى حب الوطن

مــن ال يعــرف األســتاذ فــاروق أبــو عيســى؟ نقيــب المحاميــن العــرب، و رئيــس هيئــة قــوى اإلجمــاع الوطنــي، 
صاحبــة القــدح المعــا فــي معارضــة نظــام المخلــوع البشــير، ظــل أبــو عيســى رمــزًا مــن رمــوز الحركــة الوطنيــة 
الطامحــة إىل الحريــات والديمقراطيــة وســيادة حكــم القانــون، لــم يرتجــف لــه رمــش فــي إمعــان النظــر فــي ضــرورة 
إســقاط نظــام اإلنقــاذ الفاســد، ولــم يبخــل بإفــراغ كل كنانتــه رميــًا فــي صنــم الشــموليات والديكاتوريــات البغيضــة، 
أفنــى زهــرة شــبابه هرولــًة بيــن أزقــة النضــال العصــي، ولــم يغمــض عينيــه إال بعــد أن رأى ثــورة شــعبه بــأم عينيــه، 
كان مؤمنــًا بــأن هــذا الشــعب ســوف ينهــض مــن غفوتــه ويــدك حصــون الطغــاة، لــم يســاوره شــك قــط بــأن 
االنتفاضــة الشــعبية حلــم ســوف يتحقــق، حّصــن نفســه تمامــًا مــن المزايــدات والمهادنــات، وترّفــع كثيــرًا عــن أيــة 
أحاديــث سياســية تــدور فــي فلــك الهبــوط الناعــم، كان دائمــًا جريئــًا شــجاعًا فــي معارضتــه، ال يهــاب الســجون 
وال المعتقــات، وال تمنعــه ظروفــه الصحيــة مــن ممارســة الغضــب النبيــل، إنــه فــاروق أبــو عيســى رجــل بهامــة 
الوطــن الثــورة، طالــق الحيــاة فــي ذات ثــورة، وتــرك وراءه إرثــًا وســفرًا عميقــًا ليهتــدي بــه شــباب االنتفاضــة فــي 

رحلــة بحثهــم عــن وطــن بــا قيــود وبــا مفســدين.

من الموسوعة

أبــو عيســى، سياســي وقانونــي، مــن مواليــد مدينــة ود مدنــي بواليــة الجزيــرة فــي العــام 1933، درس  فــاروق 
المرحلــة األوليــة بمدرســة النهــر األوليــة، والتــي كانــت تعتبــر المدرســة الحكوميــة الوحيــدة فــي المدينــة بجانــب 
مدرســة أهليــة أخــرى، ومــن ثــم التحــق باألميريــة االبتدائيــة بــود مدنــي ثــم مدرســة حنتــوب الثانويــة والتــي ُفصــل 
منهــا خــال األشــهر األخيــرة مــن دراســته بســبب نشــاطه السياســي المناهــض لاســتعمار البريطانــي للســودان. 
انضــم أبــو عيســى للحــزب الشــيوعي الســوداني أثنــاء دراســته بمدرســة حنتــوب الثانويــة، وذلــك عبــر رابطــة 
الطــاب الشــيوعيين، وكان جــزءًا مــن مكتبهــا السياســي منــذ عــام 1950، وفــي تلــك الفتــرة كانــت تســمى الحركــة 
الســودانية للتحــرر الوطنــي )حســتو(. فــي مطلــع خمســينات القــرن الماضــي، شــارك أبــو عيســى فــي اإلضــراب 
عــن الدراســة الــذي نفــذه عــدد كبيــر مــن الطــاب الســودانيين، وذلــك مــن أجــل أن ينــال الطــاب الســودانيون 
اتحــادًا عامــًا، لكــن المســتعمر البريطانــي رفــض هــذا الطلــب، وتــم فصلــه مــن المدرســة وحرمانــه مــع عــدد مــن 
الطــاب مــن االمتحانــات. امتحــن أبــو عيســى الشــهادة الثانويــة مــن مدرســة األحفــاد بــأم درمــان، وكانــت رغبتــه 
هــي دراســة القانــون فــي جامعــة الخرطــوم، إال أنــه لــم يتمكــن مــن ذلــك، مــا دفعــه لالتحــاق بكليــة اآلداب، لكنــه 
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لــم يســتمر بهــا، ليقــرر بعدهــا الذهــاب إىل مصــر حيــث تــم ترشــيحه لدراســة الطــب فــي القصــر العينــي بالقاهــرة، 
إال أنــه فّضــل دراســة الحقــوق فــي مدينــة جامعــة اإلســكندرية والتــي تخــرج منهــا فــي العــام 1957.

فارس المتاريس

لــم تكــن » المتاريــس« التــي بــرع فيهــا ثــوار ثــورة ديســمبر المجيــدة، والتــي أرهقــوا بهــا الترســانة األمنيــة لنظــام 
المخلــوع البشــير، لــم تكــن ســاحًا حديثــًا ومبتدعــًا، لكنــه كان هــو اإلرث السياســي الــذي قــاده الراحــل أبــو 
عيســى فــي ســتينيات القــرن الماضــي، فعندمــا نجحــت ثــورة أكتوبــر فــي العــام 1964 وأجبــرت الرئيــس الراحــل 
الجنــرال إبراهيــم عبــود للتنحــي، كانــت هــي الثــورة األم  وكانــت أكتوبــر مهــد الثــورات واالنتفاضــات الشــعبية، 
وقتهــا كانــت شــعوب المنطقــة العربيــة واألفريقيــة ال تعــرف معنــى الربيــع الثــوري، نجــح الســودانيون فــي كســر 
حلقة االنقاب العســكري، عبر ثورة أكتوبر التي راح ضحيتها الشــهيد القرشــي إمام الشــهداء الســودانيين في 
العصــر الحديــث مــن بعــد االســتعمار. وبعــد أيــام قائــل مــن نجــاح ثــورة أكتوبــر تحركــت عناصــر الثــورة المضــادة 
مــن المؤسســة العســكرية الســودانية، وبــدأت مجموعــات مــن الضبــاط فــي التحــرك لتنفيــذ انقــاب عــى الثــورة 
التــي أطاحــت بالجنــرال إبراهيــم عبــود، وفــي تلــك الليلــة قــاد الراحــل أبــو عيســى الثــوار فــي ذلــك الزمــن وشــّيدوا 
المتاريــس فــي كل الطرقــات إلعاقــة تحــرك الضبــاط االنقابييــن، واشــتهرت تلــك الليلــة فــي أدبيــات السياســة 

الســودانية بليلــة المتــارس والتــي كان أحــد جنودهــا ومهندســيها هــو الراحــل فــاروق أبــو عيســى.

مايوية أبو عيسى

كثيــر مــن السياســيين يصفــون أبــو عيســى بأنــه )مايــوي( بحكــم مشــاركته فــي نظــام مايــو برئاســة الراحــل جعفــر 
نميــري، وعــى الرغــم مــن أن القيــادي الســابق فــي الحــزب الشــيوعي الســوداني، الراحــل التجانــي الطيــب بابكــر، 
قــال فــي إحــدى المناســبات الخاصــة بتكريــم أبــو عيســى، عندمــا وقــع انقــاب 1969 اختــاره منظمــو االنقــاب 
ضمــن وزراء الســلطة الجديــدة، وفــي الصــراع الــذي نشــأ بيــن الحــزب الشــيوعي وتلــك الســلطة، ومــا صاحبــه 
مــن صــراع داخــل الحــزب تطــور إىل أكبــر انقســام فــي تاريخــه، انحــاز فــاروق إىل المجموعــة االنتهازيــة، ولكنــه لــم 
يلبــث معهــا إال قليــًا، فخــرج منهــا وعــاد إىل موقعــه الطبيعــي فــي صــف الوطــن والديمقراطيــة، وشــارك بنشــاط 
فــي معارضــة نظــام مايــو؛ األمــر الــذي قــاده مــرة أخــرى إىل المعتقــات والتعــرض للسياســات القمعيــة. وتقــول 
الموســوعة )ويكيبيديــا(، شــارك أبــو عيســى فــي حكومــة مايــو، التــي جــاءت بعــد االنقــاب العســكري الــذي قــاده 
العقيــد جعفــر نميــري فــي مايــو مــن العــام 1969، بالتحالــف مــع قــوى اليســار المكونــة مــن الحــزب الشــيوعي 
الســوداني والقومييــن العــرب، وتــوىّل خــال تلــك الفتــرة عــدة مناصــب وزاريــة منهــا وزارة الخارجيــة. فــي العــام 
1970 تــم فصلــه مــن الحــزب الشــيوعي الســوداني عقــب اتهامــه وعــدد مــن قيــادات الحــزب بالمشــاركة فــي 
االنقســام الــذي حــدث فــي ذلــك العــام، وفــي ديســمبر مــن العــام 1983، فــاز أبــو عيســى بمنصــب األميــن العــام 
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التحــاد المحاميــن العــرب، بعــد أن هاجــر مــن الســودان واســتقّر فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، وتكــرر فــوزه 
فــي دورات متتاليــة اســتمرت حتــى العــام 2003. وخــال توليــه منصــب األميــن العــام لاتحــاد رفــض قبــول 
عضويــة اتحــاد المحاميــن الســودانيين، بحجــة اســتناده عــى قانــون العمــال، ولــم تفلــح جهــود الحكومــة واتحــاد 
المحاميــن الســودانيين مــن االنضمــام التحــاد المحاميــن العــرب إال فــي عــام 2005 بعــد إجــازة قانــون االتحــادات 

المهنيــة لســنة 2004.

ضد اإلنقاذ

ظــل أبــو عيســى خــارج الســودان منــذ اســتياء الجبهــة القوميــة اإلســامية عــى الحكــم عبــر االنقــاب العســكري 
الــذي نفذتــه فــي العــام 1989، وعــاد للبــاد فــي العــام 2005، عقــب اتفــاق الســام الــذي أبرمتــه الحكومــة 
الســودانية آنــذاك مــع الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان بقيــادة الراحــل جــون قرنــق، وأصبــح أبــو عيســى عضــوًا 
فــي البرلمــان الســوداني فــي ذلــك العــام ضمــن المقاعــد التــي ُخصصــت للتجمــع الوطنــي الديمقراطــي، الــذي 
كان يشــغل فيــه منصــب مســاعد الرئيــس. بعــد رجوعــه للســودان يقــال إن الحــزب الشــيوعي الســوداني أعــاد 
عضويــة أبــو عيســى، دون اإلعــان عــن ذلــك، ليتــوىّل رئاســة الهيئــة العامــة لتحالــف قــوى اإلجمــاع الوطنــي، 
الــذي يضــم الحــزب الشــيوعي الســوداني وأحزابــًا أخــرى. تعــرض أبــو عيســى لاعتقــاالت المتكــررة خــال عهــد 
الرئيــس المخلــوع عمــر البشــير، وذلــك بســبب نشــاطه الفاعــل فــي معارضــة حكومتــه. كان أبــو عيســى مــن أشــد 
المعارضيــن فــي الســودان لحكومــة البشــير، وكان دائمــًا يشــّدد بالمطالبــة عــى إســقاطها وعــدم الدخــول معهــا 
فــي أيــة حــوارات. واشــتهر أبــو عيســى فــي رفضــه لسياســة مــا يعــرف بـ)الهبــوط الناعــم( وظــل أبــو عيســى مراهنــًا 
عــى قــدرة الحركــة الجماهيريــة الســودانية فــي االنتفاضــة ضــد نظــام اإلنقــاذ، لــم يقعــده عــن هــذا الحلــم كل 
التعقيــدات التــي كانــت تعتــري المشــهد السياســي آنــذاك، للدرجــة التــي كان يظــن فيهــا أهــل النظــام المخلــوع 
بــأن أبــو عيســى أصابتــه أمــراض الشــيخوخة ولــم يعــد حصيفــًا. شــاءت األقــدار أن يكــون أبــو عيســى شــاهدًا عــى 
إعــان قــوى الحريــة والتغييــر الــذي قــاد الحــراك الثــوري ضــد نظــام البشــير، إىل أن تفجــرت الثــورة الســودانية 

وتــم اقتــاع نظــام البشــير عبــر أكبــر ثــورة شــعبية شــهدها تاريــخ الســودان الحديــث.

أواخر أيامه

أبــو عيســى ومنعــه مــن تكملــة المشــوار مــع رفاقــه مــن  تســرب المــرض واإلرهــاق إىل جســد الراحــل فــاروق 
المناضليــن، ولكــن ظــل أبــو عيســى بعيــدًا عــن ممارســة العمــل السياســي المباشــر، حاضــرًا بمشــورته وذهنــه 
المتقــد، كان مؤمنــًا بــأن ثــورة ديســمبر هــي منعطــف كبيــر فــي مســيرة التغييــر نحــو بنــاء الســودان دولــة المواطنــة 
والحريــات والديمقراطيــة. وظــل مراهنــًا عــى قــدرة الشــعب الســوداني فــي اســتكمال أهــداف ثورتــه، ومنــع 
المتربصيــن وقــوى الــردة مــن العــودة مجــددًا إىل ســدة الحكــم عــن طريــق االنقابــات أو المؤامــرات. رحــل أبــو 
عيســى والبــاد تنتاشــها األزمــات مــن كل جانــب، إال أن قلــوب الســودانيين ال زالــت مــألى بحــب الثــورة والوفــاء 

لشــهدائها األبــرار، وال زال الحلــم يتمــدد بينهــم يقاســمهم الهــم واألمــل.
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سيف جريل
حروف باكية عى قبر شيخ المناضلين:  األستاذ فاروق أبو عيسى

قلمــا أرتجــف أو أصــاب بتوقــف األحاســيس والمشــاعر ال لشــيء، إنمــا لقناعتــي أن المــوت مصيــر كل إنســان، 
ومصــدر جزعــي هــو عــدم إيفائــي بديــن مســتحق أن نلتقــى فــي ســماء الخرطــوم مــع نهايــة شــهر مــارس بســبب 
توقــف حركــة الطيــران بجائحــة الكرونــا ، ويــا لــه مــن ديــن مســتحق لشــخص فــي قامــة العــم فــاروق وهــذا آخــر 
مــا يتمنــاه اإلنســان أن يكــون مــن الذيــن يبكــون الميــت وال يقضــون دينــه، عندمــا يرحــل العظمــاء والمناضلــون 
أمثــال األســتاذ فــاروق أبــو عيســى؛ شــيخ المناضليــن تــكاد األرض تنقــص مــن اطرافهــا، فبرحيــل عــم فــاروق 
تنطفــئ وتنهــد إحــدى منــارات النضــال الباذخــة فــي تاريــخ الحركــة الوطنيــة الســودانية ، لقــد كان األســتاذ فــاروق 
مــن طليعــة الطلبــة الذيــن التحقــوا بحركــة الطــاب الشــيوعيين بمدرســة حنتــوب الثانويــة، ثــم قائــدًا فــي صفــوف 
حــركات الطلبــة الســودانيين بمصــر وجامعــة اإلســكندرية، لقــد مثــل الراحــل مدرســة فكريــة ذات أبعــاد وزوايــا 
كبــرى، حيــن التــزم بقضايــا وحقــوق المســتضعفين وســجناء الــرأي فــي بدايــة امتهانــه لمهنــة القانــون فــي نهايــات 
السياســية  الحيــاة  أهلتــه ألن يكــون موســوعة سياســية ونضاليــة طبعــت بصماتهــا فــي  الخمســينات، والتــي 
الســودان  تاريــخ  أثــر فــي  لهــا  التــي كان  األحــداث  للكثيــر مــن  الراحــل صانعــًا ومشــاركًا  لقــد كان  الســودانية، 
الحديــث ، لقــد كان أحــد صنــاع أكتوبــر، بــل عندمــا حــاول العســكر التراجــع واالنقضــاض عــى مكتســبات ثــورة 
أكتوبــر ، جــاء الراحــل فــاروق بفكــرة المتاريــس والتــي تغنــى بهــا كل عشــاق ثــورة أكتوبــر والتــي ُعرفــت بليلــة 
المتاريــس، إن الكتابــة عــن حيــاة الراحــل فــاروق، كالنــار يقبــس منهــا كل مــن يغشــى مجلســه فــي ســوح العمــل 
السياســي والنضالــي، كان يحــب النــاس، وكان عليمــًا بطبائــع البشــر وخاصــة السياســيين منهــم، كان ال يداهــن 
الســودان المصيريــة، ولــو كانــت وحــدة المعارضــة تتجســد فــي  الحــق وال يجامــل فــي قضايــا  ويجهــر بقــول 
شــخص لتجســدت فــي شــخصية الراحــل األســتاذ فــاروق ، كان الراحــل فــاروق طــوال مســيرته النضاليــة ُيحّكــم 
عقلــه وحكمتــه فــي قضايــا الوطــن المصيريــة لقــد أتاحــت لــي الظــروف أن أكــون لصيقــًا بــه مــن خــال عملنــا فــي 
تحالــف قــوى المعارضــة بأمريــكا ومنبــر الســودان الوطنــي الديمقراطــي بكاليفورنيــا وقــوى حمايــة الثــورة ، وقــوى 
اإلجمــاع الوطنــي والــذي كان يشــرف عــى رئاســتها ،لقــد كان لنــا وهجــًا وضيئــًا ونبراســًا نرتشــف منــه جرعــات 
األمــل والمســتقبل، لقــد كان للعــم فــاروق القــدح األكبــر فــي تجميــع صفــوف المعارضةبعــد انقــاب الجبهــة و 
أثنــاء رئاســته التحــاد المحاميــن العــرب ، وكان مــن المؤسســين للتجمــع الوطنــي ومــن خــال رئاســته التحــاد 
المحاميــن العــرب ، جعــل يــوم استشــهاد الشــهيد محمــود محمــد طــه يــوم االحتفــاء بيــوم حقــوق اإلنســان 
العربــي، كمــا كان للراحــل دور عظيــم فــي إنشــاء مكتــب األمــم المتحــدة لرعايــة الاجئيــن بمصــر ، حيــث تمكــن 
مــن لــم شــمل معظــم الســودانيين الذيــن هجــروا الســودان مــن جــراء حكــم اإلنقــاذ ، ومنهــا تــم توفيــق أوضــاع 
معظــم الســودانيين بإعــادة توطينهــم ،فــي أمريــكا وكنــدا وأســتراليا، لقــد كانــت مــن ســمات العــم فــاروق التواضــع ، 
وكان تواضعــًا مضنيــًا ينحــل الجســوم ، ولئــن يقــف اليــوم أهــل الوفــاء وعارفــو فضلــك وتاريخــك النضالــي الطويــل، 
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لــك أن تعلــم أنــك بــاق بيننــا ، مــا بقــي فــي النــاس الوفــاء ويقــول الشــاعر : يدفــن بعضنــا بعضــا ويمشــي أواخرنــا 
عــى هــام األوائــل.

اللهــم ارحــم األســتاذ فــاروق أبــو عيســى واجعــل البركــة فــي زوجتــه الخالــة نعمــات مدنــي و بناتــه األخــت أمــل 
ونهلــة وأحفــاده واألخ كمــال وإيهــاب وكل عارفــي فضلــه.  »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«

كاليفورنيا / صباح االثنين

الموافق 2020/13/4
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منترص عبد املاجد
رحيل أبو عيسى احدث فراًغا يصعب تعويضه

عزاء الفاجعة االحتفاء بحياة ومآثر أبو عيسى

لــم أكــن مرتًبــا كعادتــي التــي أحــرص عليهــا عنــد التواصــل ، عبــرة حــّرى تحاصرنــي وأنــا أقــدم واجــب العــزاء 
ــًا،  للســيدة ) أمــل فــاروق أبــو عيســى ( فــي طيــب الذكــر والدهــا . ال أنكــر هيبــة تخوفــي لقــاء الســيدة أمــل معزي
لمــرارة الفاجعــة التــي خلفــت فراًغــا عريًضــا فــي مســيرتنا الوطنيــة، وعاقــة حميمــة ربطتنــي بأســرة العــم فــاروق 
ومشــاعر إيجابيــة نحــو عــم فــاروق أســفرت عــن أبــوة واحتــرام وتبجيــل وقيــادة .. وتداخلــت كل هــذه المشــاعر 
مــع تلقــي الخبــر المفجــع ، قادتنــي صدمــة الفاجعــة ألردد دون وعــي بلســاني ووجدانــي معزيــًا ) أمــل فــاروق ( 

رائعــة دنقــل

ليت أسماء تعرف أن أباها صعد
. لم يمت.

هل يموت الذي كان يحيا.
كأن الحياة أبد.

العــم فــاروق ،خلــد مواقفــه وتاريخــه المشــرف بنضاالتــه الوطنيــة وســتظل ســيرته تعبــق أرضنــا كالدعــاش عندمــا 
يختلــط بهــا يوعدنــا لغــرس موســم جديــد ارتقــى العــم فــاروق وصعــد عاليــًا فــي تاريخنــا الوطنــي، نشــهد صعــوده 
بفخــر ومحبــة نلــوح لــه موعديــن باألغانــي واألمــل ، ويبادلنــا نظــرات تعالــم ســفر وصايــاه )وابقــوا عشــرة( عــى 

تحقيــق الحلــم، و بريــق األمــل الدائــم يشــع مــن عينيــه..

كيــف نــودع عــم فــاروق فــي ســفره األبــدي نودعــه بالحــزن والدمــوع كأي فــرد رحــل ، فالفقيــد حالــة اســتثنائية 
العــام  .. رحلــة بديعــة منــذ ١٩٣٣ إىل  الثــر  الوطنــي  ، ومناســبة رحيلــه تســتوجب أن نحتفــي بحياتــه وعطائــه 
العشــرين مــن األلفيــة الثانيــة لــم يــكل أو يمــل أو يلقــي ســاحًا.. نــادم الزنازيــن الصامتــة البــاردة، منــذ بواكيــر بــراءة 
الرحلــة إىل خواتيــم العمــر، جــرب وخبــر اإلقصــاء الوظيفــي لشــرف الموقــف السياســي منــذ الثانويــة بحنتــوب . 
وظــل قائــًدا فــذًا للنضــال مــن الطفولــة إىل يــوم التشــييع .. يحترمــه الخصــوم قبــل الرفــاق . ويهابــه األعــداء ويثــق 

فيــه الرفــاق .

هــذه الســيرة الناصعــة لــن يطفــو فوقهــا الحــزن التقليــدي وطقــوس الــوداع، فاالحتفــاء بهــا وجعلهــا قــدوة هــي مــا 
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تســتحق ، أيعقــل أن نعــزي فقــد قائــد )ليلــة المتاريــس( ومــن داوى جراحــات الســودانيين ليتجــاوزوا لنكبــة ٨٩؟ 
وحشــدهم والصمــود وتأســيس التجمــع الوطنــي الديمقراطــي ومواثيقــه الثــرة، وهــل نبكــي شــيخ زنازيــن الشــرف 

مــع رفيــق دربــه أميــن مدنــي مثــل كل مــن مــات دون عطــاء؟ .

كان أبــو عيســى قائــًدا فــذًا وسياســًيا ملتزًمــا لجانــب الشــرف بــذل عمــره ومالــه مــن أجــل العــدل، حازمــًا فــي األمــر 
الوطنــي واألخاقــي، متواضعــًا دون تكلــف يجبــر الجميــع عــى احترامــه، والدخــول فــي عوالــم هيبتــه، شــريًفا 
وعفيفــًا مصادمــًا حريصــًا عــى ســامة رفاقــه، كلمتــه المرجــع دون فــرض لشــرف المواقــف وتراكــم التجربــة 
والقــدرة التخــاذ القــرار الصحيــح، .وإنســانيًا صفاتــه الشــجاعة والكــرم والهيبــة صفــات تســير معــه أينمــا حــط، ظــل 
وفًيــا وأميًنــا لمشــروع حياتــه الفكــري واألخاقــي طــوال العمــر قضيــة العدالــة مطلًقــا وبالتالــي حقــوق اإلنســان 
منــذ أن اختــار دراســة القانــون بديــًا للطــب خيــار مّكنــه خدمــة مــا يؤمــن بــه مــن عدالــة وحقــوق اإلنســان  والوطــن 

أهلــه لتبــّوؤ أعــى المناصــب القانونيــة العالميــة وأضحــى رمــزًا ومفخــرة لبادنــا ..

هــذه المســيرة البطوليــة تســتوجب االحتفــاء بحياتــه وإنجازاتــه الوطنيــة ونحــن نودعــه ؛نعــم لدينــا عاطفــة والفقــد 
كبيــر وأن العيــن لتدمــع والقلــب ليحــزن ولكــن علينــا أن نــودع مثلــه بإنجــازات قّلمــا تجــد رجــا أنجزهــا عبــر 

التاريــخ .. أال رحــم هللا الوالــد فــاروق أبــو عيســى وجعــل الجنــة مثــواه.
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حامد رشيف
هذا شيخ آخر من شيوح المناضلين يخلي صهوة جواده  !

روعــت البــاد اليــوم برحيــل المناضــل الجســور  األســتاذ فــاروق ابــو عيســى الــذي نــذر العمــر كلــه دفاعــا عــن 
والكرامــة.  والديمقراطيــة  الحريــة 

ظل ثابتا علي موقفه في منافحة نظام اإلنقاذ ببسالة وجسارة لم يتبدل في موقفه  او تلن له قناة .

لــم يبخــل بمــا لديــه مــن المعرفــة الوســيعة فــي القانــون ،والتجربــة الخصبــة فــي السياســة  ، والميــراث النضالــي 
الطويــل ، فــي مواجهــة  نظــام اإلنقــاذ بمــا كان يســومه المعارضيــن مــن البطــش والتنكيــل واإلعتقــاالت والســجون 

والتعذيــب واإلغتصــاب .

ظــل يصــول ويجــول طويــا دون تعــب او خــوار   فــي الســاحات العربيــة واالفريقيــة والدوليــة  ،يكشــف موبقاتــه 
ويعــري جرائمــه   ويفضــح إنتهاكاتــه فــي مجــال حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة .

لــم يقعــده المــرض فــي الســنوات االخيــرة، ولــم يحــد مــن نضالــه، فظــل وهــو العليــل المتعــب يواصــل مشــواره 
بشــجاعة وشــرف ونبــل حتــي رأي نظــام اإلنقــاذ يخــر صريعــا علــي وجهــه امــام  إرادة الشــعب الجبــار ممثلــة فــي 

ثــورة ديســمبر العظيمــة التــى أشــعل شــرارتها  الشــباب / الكنــداكات . 

لقــد قيــض هللا لهــؤالء الذيــن نســميهم » شــيوخ المناضليــن »  الراحــل االســتاذ أميــن مكــي مدنــي  و الراحــل 
االســتاذ علــي محمــود حســنين والراحــل المناضــل االســتاذ فــاروق ابوعيســى ،عطــر هللا ذكراهــم  فقــد كان  لهــم  
الفضــل فــي نضــال متراكــم ومتجــذر تناســلت منــه الثــورات الثــاث) اكتوبــر وابريــل وديســمبر (  فــي حلقــات 

متصــات، وفــي كل واحــدة كان دورهــم فيهــا بــارزا ومتوهجــا . 

هاهــي ثــورة ديســمبر العظيمــة ثمــرة مــن ثمــار هــذا النضــال التراكمــي الــذي زرعــوه شــراكة  مــع ابنــاء الشــعب 
الســوداني ، نضاال دؤوبا وطويا وممتدا ومتشــابكا منذ ثورة اكتوبر الخالدة في 21 اكتوبر  1964  وهل ينســى 
النــاس »ليلــة المتاريــس »ماركــة االســتاذ فــاروق ابــو عيســى المســجلة«  ! ومــرورا بانتفاضــة 6ابريــل 1985 وحتــي 

13ديســمبر 2018  ياتــي اكلــه  . 

فليرقــد مناضلنــا الكبيــر االســتاذ فــاروق ابــو عيســى فــي رحــاب هللا رقــدة قريــر العيــن هانيهــا بمــا أداه مــن واجــب 
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عظيــم  تجــاه وطنــه وشــعبه   بنبــل وشــجاعة وشــرف وثبــات علــي المبــدا . 

التعــازي الحــارة ألســرته واهلــه وذويــه ولكافــة ابنــاء / بنــات الشــعب الســوداني ،و لقــوي اإلجمــاع الوطنــي التــي 
فقــدت بفقــده  ثقابــة الــراي ، ورصانــة الفكــرة وثــراء التجربــة السياســية الطويلــة وحنكتهــا ،وللحــزب الشــيوعي 
الســوداني الــذي تكــون خســارته الفادحــة فــي غيــاب األســتاذ فــاروق فــي هــذه المرحلــة الدقيقــة مــن عمــر الوطــن  
التــى يواجــه فيهــا مشــروع العبــور مــن الظاميــة الــي التنويــر مطبــات وعراقيــل ومؤامــرات كثيــرة والــي قبيلــة 
القانونييــن فــي العالميــن العربــي واالفريقــي وعلــي رأســهم إتحــاد المحاميــن العــرب الــذي كان فيــه نجمــا ثاقبــا  .

اللهم  إغفر له وإرحمه واجعله في منزلة االكرمين في الجنة . وإلزم اسرته جميل الصبر وحسن العزاء .
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صالح ادريس
 اختلــف مــع االســاميين ولكنــى احترمهــم واحتــرم تجربتهــم فــى حكــم الســودان واعتقــد ان تجربتهــم تجربــة ثــرة  
رغم فشــلها يجب ان تخضع للدراســة ربما لســبب واحد هو وجود المكون االســامي كمكون  اساســي في أي  
تجربــة قادمــة لحكــم الســودان .  ولكــن هــذا موضــوع ربمــا نتطــرق لــه فــي موقــع اخــر . اختلــف مــع الجمهورييــن 
” اختــي كانــت جمهوريــة ” يومــا مــا وتناقشــت معهــم .واختلــف  ايضــا مــع   اليســار الســوداني واحتــرم تجربتهــم 
الثــرة فــي السياســة و علــي مــدار التاريــخ السياســي الســودانى حتــى بعــض االخــوة االســاميين المائليــن الــي 
اليســار “االســامي” ان جاز التعبير – مثل االســتاذ امين حســن عمر يقرون انهم تعلموا من اليســار الســودانى 
مــن فتــرة مــن الفتــرات . دعنــا نقــول ان تجربــة اليســار الســوداني تجربــة فريــدة اســتفادت منهــا معظــم االحــزاب 
التقليديــة “رغــم اننــا لــم نــري هــذه االســتفادة علــي ارض الواقــع”. احــد هــؤالء اليســاريين الــذي اكــن لهــم احتــرام 
كبيــر هــو فقيــد الوطــن المناضــل فــاروق ابوعيســى اقــول ذلــك ليــس النــه اصبــح فــى ذمــة هللا ولكــن الن الرجــل 
ظــل علمــا بــارزا وســراجا وهاجــا فــي ســماء السياســة الســودانية الكثــر مــن ســبعة عقــود متواصلــة فهــو ليــس 
اقــل مــن الترابــي والمهــدى ونقــد فهــو مثلهــم مــا الدنيــا وشــغل النــاس ولكــن بالحــق وليــس بالباطــل . ال انكــر 
اننــي دهشــت وانــا اقــرأ عــن البعــد النضالــي والعمــق التاريخــي للفقيــد العظيــم حيــث يعــود ذلــك الــي مــا قبــل 
االســتقال .  تاريــخ الرجــل يعــود الــي فتــرة النضــال الوطنــي لنيــل االســتقال وواصــل هــذه المســيرة النضاليــة 
الحافلــة حتــي ربمــا قبــل دقائــق مــن رحيلــه المفاجــئ . فالرجــل كان شــعلة مــن النشــاط اليهــدأ لــه بــال ال يضــع 
رجلــه فــي قضيــة واليجلــس علــي االرض حتــي يقــوم بمهمــة اخــري اشــد مضــاءا مــن االولــي . أهــم مــن ذلــك 
رغــم كبــر الســن واشــتعال الــرأس شــيبا ظــل ابوعيســى طاقــة فوالذيــة التهــدأ والتنــام . وهــو عكــس االخريــن ظــل 
قابضــا علــي جمــر القضيــة ينافــح مــن اجلهــا بــا وهــن والهــوادة واليخــاف فــي الحــق لومــة الئــم ال تغريــه الذهــب 

والمناصــب مثلــه مثــل الصــادق عبــد هللا عبــد الماجــد واميــن مكــي مدنــي د. خليــل ابراهيــم .

رفــع الرجــل عصــاه فــى وجــه نظــام االنقــاذ منــذ الوهلــة االولــي ليــس فقــط مــن خــال منصبــه فــي اتحــاد المحاميــن 
العــرب ولكــن فــي كل الفتــرات التــي قضاهــا ســعى خالهــا لتعريــة النظــام وفضحــه فــي كل المنابــر االقليميــة 
والدوليــة بشــجاعة نــادرة وايمــان راســخ ان نظــام االنقــاذ الــي زوال . وهــو واحــد مــن الساســة الســودانيين القائــل 
الــذي وضعــوا االســاس لتعريــة النظــام مــن الداخــل وكشــفه للعالــم فــي كل ســانحة .  وخاصــة مــن خــال دوره 
كمحامــي ال ادري مــا هــي العاقــة بيــن القانــون والسياســة ولكنــي وجــدت مــن خــال دراســاتي وقرءاتــي ســواء فــي 
الســودان او الواليات المتحدة ان معظم الساســة الذين تركوا بصمات واضحة في السياســة “ســلبا ام ايجابا”  
خلفيتهــم قانونيــة .  ابــو عيســي واحــد منهــم – وهــو مثــل االخريــن فهــو دخــل السياســة مــن بــاب القانــون وبــرع 
فــي االثنيــن . وقــدم للسياســة الســودانيةعطاءا ثــرا وتراثــا تليــدا اعتقــد مــن االفضــل ان يــدرس فــي الجامعــات 
والمعاهــد العليــا.  لذلــك لــم افاجــأ عندمــا وجــدت الزميــل فيصــل محمــد صالــح ورئيــس الــوزراء الســيد حمــدوك 
وعــدد مــن الساســة العــرب ينعيــان ابوعيســى . فالرجــل حــاز علــي مكانــة رفيعــة وكان واحــدا مــن الذيــن ســاهموا 
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فــي اســقاط النظــام مــن خــال الجهــد الكبيــر الــذي قــام بــه علــي مــدار الســنوات الماضيــة . الاخفــي ســعادتي بــان 
الرجــل رحــل ورأي بــام عينيــه ذوبــان جبــل الجليــد الــذي كان عصيــا علــي الــكل . رحــم هللا الفقيــد العظيــم بقــدر 
مــا قــدم لوطنــه واهلــه والعالــم العربــى واالفريقــي . ادعــوا مــن هــذه المنبــر ان تخلــد ذكــراه . الادري كيــف تتــم 
المســائل في الســودان – ولكن ســواء كان بجمع االمضاءا ت او االتفاق علي تســمية احد الشــوارع او الكليات 
او القاعــات باســمه . فالرجــل بمــا قــدم يســتحق ان يخلــد ” رغــم انــه خالــد فــي قلــوب الكثيــر مــن محبيــه وتاميــذه 
” فــي ذكــري ثابتــة فهــو معلــم االجيــال وهامــة راســخة فــي ســماء السياســة الســودانية يجــب االنحنــاء لهــا ادعــوا 
االخ االســتاذ فيصــل محمــد صالــح وزيــر الثقافــة واالعــام او احــد المهتميــن ان يتبنــي الفكــرة ويحولهــا لواقــع 
معــاش فهــذا اقــل مــا يقــدم لرجــل نــذر نفســه مــن اجــل الســودان حتــي القــي ربــه لــه الرحمــة والمغفــرة ولنــا ان 

نحــول الفكــرة الــي واقــع فهــا فعلنــا.  

https://alintibaha.net/online/29224/

https://alintibaha.net/online/29224/
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عبداملجيد قريش
إىل جنات الخالد ..

إن الموت أصعب ما نواجهه في فقد إنسان عظيم و بنفس الوقت الموت علينا حق..

الحديــث ليــس عــن رجــل أو شــخص عــادي .. المرحــوم فــاروق أبــو عيســى رجــل كانــت حياتــه مليئــة بالتفاصيــل 
المثيــرة و المنيــرة.

شــاءت األقــدار أن نلتقــي بــه مــرات كثيــرة وأســرته فــي إجازاتــه الصيفيــة و أيضــًا للعــاج فــي لــوس أنجلــس. كنــا فــي 
تشــوق للقــاء بــه و الجلــوس معــه فــي مجمــع ســكنة „Oakwood“ عنــد قــاع مدينــة لــوس أنجلــس.

و كانــت المجموعــة التــي تحيــط دائمــًا بــه عنــد حضــوره د. متــوكل و يوســف البخيــت و محمــد قرشــي و عصــام 
الســاوي و مجــدي قرشــي و محمــد عبــاس و األســتاذ عبــد الخالــق بــدر و عبــاس خلــف هللا و شــخصي. و 
امتــدت عاقتنــا بــه و مــع أســرته الحاجــة نعمــات و نهلــة و أمــل و كمــال عبــده و إيهــاب و أصبحنــا أســرة واحــدة.

الحديــث مــع المرحــوم فــاروق ممتــع وجميــل و راٍق. كنــا فــي تشــوق شــديد عندمــا يســرد حكاياتــه النضاليــة فــي 
ثــورة أكتوبــر و عــن ليلــة المتاريــس وأيــام بدايــات مايــو، وعاقتــه القويــة بجمــال عبدالناصــر عندمــا كان وزيــر 
خارجيــة و هــو فــي عمــر 36 ســنة. وكانــت لــه عاقــة بالرئيــس صــدام حســين أيــام كان األميــن العــام للمحاميــن 

العــرب. أيضــًا لــه عاقــات عربيــة ودوليــة و لــه دور فعــال يعكــس صــورة الســودان المشــرقة.

بالرغم من أن المرض صاحبه لفترة، لكنه رجل شجاع و صاحب مواقف ثابتة و دائمًا قلبه عى الوطن.

رحم هللا األستاذ فاروق بقدر ما قدم للوطن ..
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سيد الطيب
وَبنتها من قلوٍب وضلوْع

وسقتها من دماٍء ودموْع

بعــد نجــاح ثــورة أكتوبــر1964 وســقوط حكــم العســكر وتشــكيل الحكومــة االنتقاليــة انتشــر خبــر مفــاده أن هنــاك 
تحــركات فــي الجيــش لتحريــر الضبــاط المعتقليــن واســتام الســلطة مــن جديــد فــي 9 نوفمبــر 1964، اقتحــم 
المحامــي فــاروق أبــو عيســى اإلذاعــة الســودانية وأذاع بيانــًا مقتضبــًا قــال فيــه: إن هنالــك انقابــًا عســكريًا، وناشــد 
الجماهيــر أن تخــرج لحمايــة الثــورة وحكومتهــا. بــدأت الجمــوع تدفــق فــي الشــوارع بــاآلالف وقامــوا بإغــاق 

الطــرق بجــذوع األشــجار والحجــارة كمتاريــس لمنــع عبــور آليــات العســكر .

تحــرك المحامــي شــوقي ماســي إىل ســينما كلوزيــوم الخرطــوم وطلــب مــن حســون مديــر الســينما الســماح 
لــه بمخاطبــة الجمهــور عبــر مايكرفــون الســينما وقــام مديــر الســينما بإيقــاف العــرض وخاطــب شــوقي ماســي 
الحضــور وناشــدهم الخــروج للشــارع فتحــرك جميــع مــن فــي الســينما وأغلقــوا الطريــق أمــام العســكر وحمــوا 

مبنــى رئاســة مجلــس الــوزراء بأجســادهم.

ــة( ببحــري وخاطــب النــاس وأيضــًا تدفقــت الجماهيــر فــي شــوارع بحــري  ثــم تحــرك إىل ســينما الخواجــة )الوطنيَّ
تهتــف بالحريــة وترفــض حكــم العســكر.

الجيــش  وأرســل  الخرطــوم  أســاتذة جامعــة  نــادي  فــي  الجامعيــون  واألســاتذة  والمهنيــون  النقابيــون  تجمــع 
تطميناتــه للجميــع بأنــه ال نّيــة لضباطــه باالنقــاب عــى الثــورة التــي انحــاز لهــا وإن األمــر مجــرد محــاوالت فرديــة 

وتــم حســمها.

العامــة لتحالــف قــوى اإلجمــاع  الهيئــة  المتاريــس، رئيــس  ليلــة  أبــو عيســى المحامــي فــارس  األســتاذ فــاروق 
الوطنــي فــي ذمــة هللا.

 »إنا لله وإنا إليه راجعون«.
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محمد محمد خري
أبو عيسى.. مراٍث مستحقة

 امتــألت كل شــوارع الفضــاءات اإلســفيرية بجــداول انســابت مــن أفئــدة وأعيــن ومشــاعر ملوحــة بالمآثــر التــي 
فاضــت بهــا ســيرة الراحــل فــاروق أبــو عيســى واتفقــت جميــع المراثــي أنــه كان وفًيــا للتــراب ومخلًصــا لعــرق الجبــاه 

وفائضــًا بالمشــاعر الهتونــة تجــاه كل قضايــا الشــعب فــي لحظــة إجمــاع نــادر ومحبــة ال تســكب إال لمســتحقها.

كنــت كســائر النــاس أعرفــه ضمــن ســير جيــل اآلمــال الكبيــرة التــي نازلــت االســتعمار ورصــت الصــف الوطنــي 
وســلخت وقتهــا ألجــل الســيادة ثــم أكرمنــي هللا عــام 68 ألســتمع لــه وأنــا صبــي. كان ذلــك فــي أمبــدة وهــو 
يخــوض االنتخابــات مرشــًحا عــن القــوى االشــتراكية ضــد الراحــل حســن عــوض هللا مرشــح الحــزب االتحــادي 
الديمقراطــي. كان معظــم حضــور تلــك الليلــة السياســية التــي أقيمــت عــى )ضــو الرتينــة( مــن جــزاري أمبــدة 
والفتيحــاب وفريــق العــرب، وأنــا كنــت أعمــل مــع عمــي صبيــًا فــي الجــزارة أيــام العطــات الصيفيــة للمــدارس 
الوســطى، وكانــت األيــام طريــة واالشــتراكية نديــة والمشــاعر خصبــة وكان أبــو عيســى رمــزًا مــن رمــوز تلــك الدفقــة.

لــم أنــس تلــك الليلــة التــي تباعــد زمنهــا إىل أن قابلتــه كفاًحــا فــي قاعــة اتحــاد المحاميــن العــرب بالقاهــرة فــي 
منشــط دبجــه لــي الراحــل التجانــي الطيــب فــي ديســمبر عــام 91 للحديــث عــن التعذيــب فــي بيــت األشــباح 

بحضــور الراحــل أميــن مكــي مدنــي رئيــس المنطمــة الســودانية لحقــوق اإلنســان.

منــذ ذلــك األوان انعقــدت بيننــا آصــرة وجدانيــة لمــا أحسســته مــن نبــل ونخــوة فقــد كان الراحــل آســرًا وقــوي 
اإلشــعاع.

تعرضــت كل المراثــي التــي طافــت حــول ســيرته لحيــاة أبــو عيســى القائمــة عــى المبدئيــة والمتجهــة نحــو النــاس 
والشــديدة اإلخــاص للشــعب، لكنهــا لــم تتعــرض ألهــم مشــروع أنجــزه الراحــل خــال توليــه األمانــة العامــة 
التحــاد المحاميــن العــرب لعــدة دورات. كان ذلــك المشــروع الضخــم الــذي أنجــزه أبــو عيســى بمفــرده هــو 

مشــروع )أبــو عيســى بروجكــت( أو هكــذا ســمته المفوضيــة الســامية للاجئيــن وإعــادة التوطيــن.

بحلــول العــام 1995 فاضــت القاهــرة بعشــرات اآلالف مــن الســودانيين الخارجيــن مــن الســجون والمفصوليــن 
للصالــح العــام ومئــات الخريجيــن مــن العطــاىل، وضاقــت الحيــاة فشــرع أبــو عيســى لتحويــل قوانيــن اللجــوء 
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لصالــح هــذه المجموعــات الســودانية المجرفــة مســتعينًا بــكل خبراتــه وخبــرات المحاميــن العــرب واســتقطب 
الشــاعرة ســعاد الصبــاح لهــذه الحملــة التــي انطلقــت مــن مكتبــه وكانــت نتيجتهــا الباهــرة تكويــن لجنــة دوليــة 
تعمــل مــن القاهــرة لمنــح الســودانيين المشــردين خــارج الســودان حــق اللجــوء السياســي فــكان )برنامــح إعــادة 
التوطيــن( الــذي تبنتــه األمــم المتحــدة واســتوعب آالف الســودانيين مــن القاهــرة ونيروبــي وأديــس وأبوجــا، وكان 

أبــو عيســى رمــزه وواحــده، وكان كل الاجئيــن مــن الســودانيين أعضــاءه التــي انتشــرت.

كان رحمــه هللا بقــدر محبــة النــاس لــه كمــوج البحــر يتقــدم ويتاطــم ويلطــم وال يهــدأ. حركــة معاديــة للســكون 
وفكــرة تتجــدد كل يــوم. كان العــب وســط ارتــكازي وهجومــي يقطــع ويصنــع وكانــت خبراتــه تظهــر فــي كل شــيء.

رحمه هللا فقد كان جبًا أنيقًا وألنه )أبو عيسى( فإن قليًا منه يشفي الروح!

جمال طراوة
فــي تاريخنــا، ســيبقى مثــل فــاروق ابوعيســى ، و فاطمــة احمــد ابراهيــم، و خليــل ابراهيــم محمــد وهــو يتخطــى 
بوعــي وطنــي و انســاني  نــادر اجــرام و لصوصيــة اإلســاميين،  و اميــن مكــي مدنــي وهــو ينافــح لتوطيــن فكــر 
الحقــوق المدنيــة فــي الســودان، و وليــم دينــق بموقفــه العظيــم بعيــد النظــر داخــل موءتمــر المائــدة المســتديرة، 
و د. ســلمى ســليمان وهــي تهجــر عيادتهــا الخاصــة ل توءســس لتوطيــن غســيل الــُكى فــي الســودان، و محمــود 
، و عبــد  الُمضــىء  االنســانية  الــي رحــاب  الديــن  محمــد طــه وهــو يخــرج بديــن االســام مــن ظاميــة تجــار 
الخالــق محجــوب فــي بحثــه الطليعــي الجديــد عــن ُســيل ســعادة شــعب الســودان، و عشــة موســى الفاتيــة فــي 
احترامهــا البالــغ لفنهــا و نفســها، و علــي فضــل احمــد مستشــهدا تحــت وطــأة تعذيــب خرافــي وهــو يعــض ب 
النواجــز عــى مبــاديء و اســرار حزبــه، و محمــد موســى بحــر الديــن زينــة شــباب دارفــور فــي تمســكه بحقيقــة ان 
معركــة النضــال الســلمي هــي عبــر حركــة الجماهيــر الثوريــة الموحــدة مــع ســاكني قصــر غــردون الخرطومــي، و 
اســحق محمــد الخليفــة شــريف رائــًدا للثقافــة و خصوصيــة الشــخصية الســودانية، و الســيد/ الصديــق المهــدي 
وهــو يجاهــد بقلبــه العليــل مــن اجــل عــودة الحريــات، ســيظلون كلهــم تحــت االرض احيــاء .. بينمــا ســيبقى 
اخريــن مثــل اللــص عــى كرتــي، و اللــص المتعافــي، و اللــص الكبيــر هاشــم عثمــان الحســين، و كبيرهــم اللــص 

الفضائحــي عمــر البشــير ، ســيبقون كلهــم فــوق االرض امــوات ...

  المجــد و الرحمــة للشــهداء ، المجــد و الرحمــة لــكل األفاضــل و الُفضليــات الذيــن رحلــوا و ضميرهــم ُمثقــل 
ب ) ْهــم ( الوطــن ، و ســعادة أنســان الســودان ...
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الشخصيات العربية
محمد نور فرحات

فاروق أبو عيسى  

فــي عــام ١٩٨٤ وقــد عــدت لتــوي إىل أرض الوطــن مــن مهمتــي العلميــة بالخــارج ، هاتفنــي المرحــوم الدكتــور 
ابراهيــم ســعد الديــن وأعقبــه المرحــوم األســتاذ الســيد ياســين وأخبرانــي أن فــاروق أبــو عيســى أميــن عــام اتحــاد 
المحاميــن العــرب يدعونــي للقائــه .ذهبــت إليــه بمكتبــه بجــاردن ســيتي وتحادثنــا حديثــًا اكتســب طابــع الــود 
منــذ اللحظــة األوىل . كان قــد انتخــب أمينــًا عامــًا التحــاد المحاميــن العــرب ويرغــب فــي إنشــاء مركــز للبحــوث 
والدراســات القانونيــة أتــوىل إدارتــه .مهمــة المركــز إجــراء البحــوث وعقــد النــدوات بالتركيــز عــى العاقــة بيــن 
التشــريعات العربيــة والديموقراطيــة وحقــوق اإلنســان .كانــت مجلــة الحــق التــي يصدرهــا االتحــاد هــي منبرنــا 
وكانــت اللقــاءات الشــهرية فــي مقــر األمانةالعامــة بجــاردن ســيتي هــي ملتقــى القانونييــن والسياســيين العــرب ، 
وكانــت مؤتمــرات االتحــاد التــي تعقــد دوريــًا فــي العواصــم العربيــة هــي ســاحتنا الكبــرى . أنشــأ فــاروق أبــو عيســى 
أيضــًا اللجنــة الدائمــة للنهــوض بالمــرأة العربيــة ولجنــة االقتصــاد العربــي ولجنــة اســتقال القضــاء والمحامــاة 
.كان فــاروق أبــو عيســى الــذي شــغل مــن قبــل منصــب وزيــر خارجيــة الســودان يتمتــع بشــبكة عاقــات دوليــة 
واســعة واســتطاع أن يجعــل االتحــاد عضــوًا مراقبــًا فــي األمــم المتحــدة والجامعــة العربيــة واالتحــاد األفريقــي. فــي 
عهــده عقــد ألول مــرة مؤتمــر دولــي عــن حقــوق اإلنســان العربــي فــي القاهــرة عــام ١٩٨٥ ومؤتمــر دولــي بالقاهــرة 
عــن أوضــاع المــرأة العربيــة عــام ١٩٨٦، وكانــت مؤتمــرات االتحــاد تجمعــًا لقــوى التقــدم والتنويــر تتــرك أصــداء 
واســعة فــي العالــم أجمــع .أســهم االتحــاد فــي عهــد فــاروق أبــو عيســى فــي إنشــاء المنظمــة العربيــة لحقــوق 
اإلنســان واســتضافها فــي مقــره وفــي إنشــاء المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان بتونــس بدعــم مــن األمــم المتحــدة 
القانــون واالقتصــاد واالجتمــاع  العــرب فــي مجــاالت  المثقفيــن  أبــرز  مــن  االتحــاد نفســه بمجموعــة  .وأحــاط 

والسياســة والصحافــة .

كان فــاروق أبــو عيســى مواطنــًا عالمــيّ العاقــات والنشــاط، عروبــيّ االنتمــاء، ســودانيّ الجنســية مصــريّ الهــوى، 
منتميــًا آلمــال وطموحــات الفقــراء والمظلوميــن مــن بنــي وطنــه. بــدأ حياتــه طالبــًا بحقــوق اإلســكندرية، وكان 
ضيفــًا دائمــًا عــى ســجون العــرب زائــرًا لقصورهــم ،ومعتليــًا منابــر النضــال، قابعــًا فــي أقبيــة ســجون المناضليــن ، 
وكان خصمــًا لــدودًا لنظــام البشــير منــذ انقابــه العســكري ، وحــرص البشــير أن يثــأر منــه باعتقالــه فــي ســجونه 

بعــد أن جــاوز الثمانيــن وكان هــذا مــن إرهاصــات الثــورة .

كان صفحــة مضيئــة مــن تاريــخ أمتــه ووطنــه وتاريخــي الشــخصي، ورحــل عنــا اليــوم فــي الخرطــوم، فســام عليــه 
يــوم ولــد ويــوم يمــوت ويــوم يبعــث حيــًا، جعــل هللا الجنــة مثــواه وإىل لقــاء يجمعنــا بمصابيــح هــذا الوطــن.
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طالل سلمان
غياب القائد األممي للمحاماة والعدالة وحقوق اإلنسان فاروق ابو عيسى

البقاء لله،

تلقينــا بأســف بالــغ نبــأ وفــاة المناضــل األممــي فــي ســبيل العدالــة واســتقال القضــاء والمحامــاة وحقــوق اإلنســان 
معالــي فــاروق أبــو عيســى حيــث ووري الثــرى بعــد ظهــر اليــوم األحــد الواقــع فــي 2020/4/12 بمقابــر البكــري 

بــأم درمــان.

بســبب نشــاطه السياســي المناهض لاســتعمار البريطاني للســودان في مرحلة دراســته الثانوية ونضاله آنذاك 
لينــال الطــاب الســودانيون اتحــادًا عامــًا ُفصــل مــن مدرســته الثانويــة مــع عــدد مــن الطــاب مــن االمتحانــات، 
درس الحقــوق فــي جامعــة اإلســكندرية وتخــرج منهــا فــي العــام 1957، يســاريٌ بامتيــاز، تــوىّل وزارة الخارجيــة فــي 
الســودان بعهــد العقيــد جعفــر النميــري عــام 1969، تــرأس مجلــس وزراء الخارجيــة العــرب، وتــوىّل األمانــة العامــة 
التحــاد المحاميــن العــرب عــام 1983-2003، وتــوىّل منصــب المســاعد لرئيــس التجمــع الوطنــي الديمقراطــي 
فــي الســودان، وتــرأس الهيئــة العامــة لتحالــف قــوى اإلجمــاع الوطنــي، وتعــرض العتقــاالت متكــررة أيــام حكــم 

عمــر البشــير.

غيــاب الراحــل الكبيــر خســارة للمحامــاة العربيــة الــذي خــاض المعــارك لتعزيزهــا والنهــوض بهــا، وخســارة أيضــًا 
لــكل حــركات التحــرر فــي العالــم، ولــكل المناضليــن الشــرفاء العامليــن إلرســاء الديمقراطيــة وتعزيــز الحريــات 

العامــة فــي األمــة العربيــة والعالــم.

عرفتــه نقابــات المحاميــن العــرب واالتحــادات المهنيــة العربيــة واإلقليميــة والعالميــة فــي قيادتــه الفــذة بــكل 
معاركهــم فــي كل مــا يتعلــق بالتحــرر والعدالــة والمســاواة وحقــوق اإلنســان.

الراحــل الكبيــر عشــق العمــل المؤسســي بعيــدًا عــن الفرديــة، وشــارك فــي تأســيس عــدد كبيــر مــن المنظمــات 
ناشــطًا  فــكان  اإلنســان،  لحقــوق  العربــي  والمعهــد  اإلنســان،  لحقــوق  العربيــة  المنظمــة  أبرزهــا  واالتحــادات 
عروبيــًا مميــزًا فــي االتحــاد الدولــي للمحاميــن الديمقراطييــن، وفــي االتحــاد الدولــي للمحاميــن، واتحــاد نقابــات 
المحاميــن الدولــي ومؤسســًا التحــاد المحاميــن األفارقــة، فحمــل القضايــا العربيــة والتحرريــة عــى منابرهــا، وكان 

لــه صــوالت وجــوالت فــي كل المؤتمــرات واالجتماعــات والتحــركات.
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القضيــة الفلســطينية عنــده هــي القضيــة المركزيــة لألمــة العربيــة، مشــيرًا دائمــًا إىل واجــب مناصــرة اإلخــوة 
الفلســطينيين الذين يقاتلون أعتى أدوات االحتال وأشرســها بمفردهم لتحرير أرض فلســطين من البحر إىل 
النهر وحق العودة وحق تقرير المصير، مؤكدًا عى حتمية النصر حيث إن النضال يتعلق بالحقوق وبالثوابت 
القوميــة، واعيــًا بــأن طريــق النصــر هــو المقاومــة وال طريــق ســواها، عامــًا للوحــدة الوطنيــة الفلســطينية ووحــدة 

بندقيتها.

أيهــا الراحــل الكبيــر ســتبقى صــدى كلماتــك، وســتبقى مواقفــك ونضاالتــك البوصلــة لــكل المحاميــن العــرب 
لمتابعــة نضاالتهــم المهنيــة والوطنيــة والقوميــة نحــو النصــر المبيــن.

تغمــدك هللا بواســع رحمتــه وأنزلــك منزلــة الصديقيــن واألبــرار ولعائلتــك وللمحاميــن العــرب وكل أحــرار العالــم 
المناضليــن للعدالــة وحقــوق اإلنســان جميــل الصبــر والعــزاء.

https://talalsalman.com

عبد احلسني شعبان
معالي األستاذ محمد فائق

الســيدات والســادة فــي المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان تحيــة وتقديــرًا. تلقيــت بأســى شــديد وحــزن بالــغ 
أبــو عيســى األميــن العــام األســبق التحــاد المحاميــن العــرب وكنــا  خبــر رحيــل الصديــق واألخ العزيــز فــاروق 
قــد عرفنــاه فــي موقعــه هــذا وبالتعــاون مــع اتحــاد الحقوقييــن العــرب فضــًا عــن زمالتنــا لــه لدورتيــن فــي إطــار 
مجلــس أمنــاء المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان وفــي المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان فــي تونــس، مهنًيــا بارًعــا 
وعروبيــًا جديــًرا وإنســانًيا مكافحــًا شــهدت لــه الســاحات الســودانية والعربيــة والدوليــة. ولذلــك فــإن وفاتــه خســارة 
كبيــرة للمحاميــن والحقوقييــن ولحركــة حقــوق اإلنســان ناهيــك عــن الفكــر القانونــي العربــي أشــاطركم الفداحــة 
بالخســارة المهنيــة مــع تمنياتــي لكــم بحيــاة خاليــة مــن المــكاره واألحــزان وصبــرًا جميــًا راجيــًا أن تنقلــوا تعــازيّ 
الحــارة والصادقــة لعائلتــه وذويــه وأصدقائــه ورفاقــه وكل مــن ينشــغل بقضايــا الحريــات والدفــاع عــن اإلنســان 

واألوطــان.
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معن بشور
* كاتب وسياسي لبناني

 في وداع قامات عربية » فاروق أبو عيسى“

فاروق أبو عيسى

حضور ومرونة

رحــل أول مــن أمــس وجــه ســوداني بــارز فــي حيــاة بــاده، فــي المجــاالت السياســية والنقابيــة المحليــة والعربيــة 
والدوليــة، هــو وزيــر خارجيــة الســودان ســابقًا، األميــن العــام الســابق التحــاد المحاميــن العــرب األســتاذ فــاروق 
أبــو عيســى. وقــد أتيحــت لــي فرصــة التعــّرف إليــه، فــي أوائــل عــام ١٩٨٧، حيــن حضــرت، وأخــي فيصــل درنيقــة، 
الجمعيــة العموميــة األوىل للمنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان فــي الخرطــوم )وكان أبــو عيســى أحــد مؤسســيها( 
بعــد اجتماعهــا التأسيســي فــي ليماســول/ قبــرص عــام ١٩٨٣، عــى هامــش نــدوة »الديموقراطيــة فــي الوطــن 
العربــي« التــي عقدهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة فــي جزيــرة قبــرص بعدمــا تعــّذر انعقادهــا فــي أي قطــر 
عربــي. افتتــح االجتمــاع، يومهــا، رئيــس وزراء الســودان الســيد الصــادق المهــدي. ثــم التقينــا بعــد ذلــك فــي آذار/ 
مــارس عــام ١٩٩٠ فــي تونــس، يــوم تأســيس المؤتمــر القومــي العربــي، الــذي حــرص مؤّسســوه، يومهــا، عــى أن 
يضــم شــخصيات ملتزمــة بالمشــروع النهضــوي العربــي مــن كّل تيــارات األمــة. وكان أبــو عيســى مــن رمــوز التيــار 
اليســاري، كقيــادي فــي الحــزب الشــيوعي الســوداني الــذي كان معارضــًا لحكــم الرئيــس الراحــل جعفــر نميــري. 
كذلــك، انعقــدت عــى هامــش المؤتمــر، يومهــا، الجمعيــة العموميــة الثانيــة للمنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان 

التــي كان لــي شــرف ترؤســها. ولــم يحضــر أبــو عيســى بعدهــا أيــًا مــن دورات المؤتمــر الـــ ٢٩.

بغيــاب حســني الشــباب، تخســر الحركــة الوطنيــة األردنيــة واحــدًا مــن أبــرز وجوههــا المضيئــة، والحركــة القوميــة 
العربيــة فارســًا مــن أنقــى فرســانها وأصدقهــم.

والتقيت أبو عيســى مرة ثالثة في دمشــق، يوم تأســيس اللجنة الشــعبية العربية لدعم االنتفاضة الفلســطينية، 
أيلــول/  انتفاضــة األقصــى فــي ٢٨  ومقاومــة المشــروع الصهيونــي فــي مطلــع عــام ٢٠٠١، أي بعــد أســابيع مــن 
ســبتمبر ٢٠٠٠، والتــي ترأســها الرئيــس اليمنــي الجنوبــي الســابق علــي ناصــر محمــد. وحضــرت مــن لبنــان االجتماع 

التحضيــري، كمــا حضــر مــن لبنــان أيضــًا يومهــا نائــب األميــن العــام لحــزب هللا الشــيخ نعيــم قاســم.
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وكنــت ألتقــي الراحــل أبــو عيســى، كذلــك، عــى هامــش اجتماعــات المكتــب الدائــم التحــاد المحاميــن العــرب فــي 
غيــر عاصمــة عربيــة، حيــث كنــت ُأدعــى كضيــف أو محاضــر.

ورغــم تفاهمنــا عــى العديــد مــن القضايــا، إال أننــا لــم نكــن، والعديــد مــن زمائــي، عــى اتفــاق معــه فــي بعــض 
مواقفــه وتوجهاتــه. غيــر أننــا كّنــا دائمــًا نقــّر لــه بأمريــن، أولهمــا حضــوره الفّعــال والدائــم فــي كل المحافــل العربيــة 
والدوليــة مدافعــًا عــن قضيــة فلســطين وعــن الديموقراطيــة وحقــوق اإلنســان، وثانيهمــا رحابــة صــدره وقدرتــه عــى 
التعامــل والتفاعــل مــع مــن يختلــف معــه بالــرأي، مجّســدًا بــذل الــروح الســودانية المتجــّذرة بحــب الديموقراطيــة 

واحتــرام الــرأي اآلخــر.

لقــد أعطــى فــاروق أبــو عيســى، مــن خــال دوره كأميــن عــام التحــاد المحاميــن العــرب وكشــخصية مؤثــرة فــي 
العديــد مــن الهيئــات العربيــة والدوليــة، نموذجــًا للسياســي الُمعــارض والمبعــد مــن وطنــه، ولكــن القــادر بمرونتــه 

وبنقابيتــه عــى أن يــؤدي دورًا متميــزًا عــى مســتوى العمــل الشــعبي والمهنــي العربــي والدولــي.

لقــد اختلــف أبــو عيســى مــع كثيريــن داخــل الســودان وخارجــه، لكــن لــم يختلــف أحــد عــى كفاءتــه وحيويتــه 
وفعاليتــه ومرونتــه. رحمــه هللا وألهــم ذويــه ورفاقــه ومحبيــه الصبــر والســلوان.
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مجدي حلمي
القاهرة ـ جمهورية مصر العربية

فقدنــا اليــوم مناضــًا حقيقيــًا  .. قياديــًا وسياســيًا ونقابيــًا محنــكًا .. فقدنــا رمــزًا  .. نعــم إنــه رمــز ليــس للســودان 
أبــو عيســى   اليــوم األســتاذ  والمعلــم والسياســي والنقابــي  فــاروق  .. فقدنــا  بالعربيــة   لــكل مــن نطــق  ولكــن 
الســوداني حتــى النخــاع  والمصــري بحبــه لهــذا البلــد وعشــقه لــه والمحامــي البــارع والسياســي الماهــر والنقابــي 

المحتــرف.

فجعنــي الخبــر  فكنــت أنتظــر منــه أن يحقــق وعــده بــأن يدعونــي لزيــارة الســودان بعــد اإلطاحــه بحكــم البشــير 
.. وهــو الوعــد الــذي قالــه لــي منــذ 30 عامــًا .. عرفتــه أمينــًا عامــًا التحــاد المحاميــن العــرب .. وعضــوًا ومؤسســًا 
لحركــه حقــوق اإلنســان العربيــة .. عرفتــه رجــًا  قوميــًا يعمــل ألجــل األمــة العربيــة ..رأيتــه كيــف ســاهم مــع النقيــب 
الجليــل أحمــد الخواجــة فــي عــودة العاقــات بيــن مصــر وســوريا والعــراق فــي نهايــة الثمانينــات مــن القــرن 

الماضــي.

..أشــهد أنــه كان مدافعــًا صلبــًا عــن حقــوق األمــة العربيــة فــي مواجهــة الكيــان الصهيونــي.. وكيــف اســتغل خبرتــه 
القانونيــة فــي دعــم كل القضايــا التــي طالــت رمــوز هــذا الكيــان فــي كل مــكان فــي العالــم  .. ورأيتــه مدافعــًا  عــن 
حقــوق اإلنســان العربــي ضــد القمــع واالضطهــاد وكان اتحــاد المحاميــن العــرب مــاذًا لــكل المضطهديــن فــي 

الوطــن العربــي.. وجعلــه منــارة للحريــة الــكل يتحــدث بحريــة فــي أروقتــه.

 اتحــاد المحاميــن العــرب كان أول مؤسســة عربيــة تســتضيف نيلســون مانديــا فــي اجتمــاع للمكتــب الدائــم لــه 
.. وكان بوابــة الرئيــس الفلســطيني ياســر عرفــات لمخاطبــة العالم..فــكان االتحــاد عندمــا يحــل فــي بلــد يحــرص 
قــادة الــدول العربيــة عــى لقــاء قاداتــه والحديــث معهــم بــكل صراحــة وكان يســمع منهــم أوجــاع وآالم الشــعوب 

العربيــة ثقــة فــي قيــادة االتحــاد التــي تمثلــت فــي فقيدنــا والنقيــب أحمــد الخواجــة.

فبعــد أن تــرك أبــو عيســى اتحــاد المحاميــن العــرب خمــدت أنــواره التــي كانــت تشــّع فــي المنطقــة العربيــة  
العربيــة لحقــوق  المنظمــة  باســتضافة  اتخــذ قــرارًا  الــذي  القومــي والعربــي فهــو  أركانــه وفقــد دوره  وأظلمــت 
اإلنســان فــي وقــت ضاقــت بمؤسســيها البلــدان العربيــة.. وتــوىل اإلنفــاق عليهــا مــن ميزانيــة االتحــاد ودعــم هــذه 

المنظمــة التــي أصبحــت اآلن هــي رائــدة حركــة حقــوق اإلنســان فــي المنطقــة العربيــة.

فــاروق أبــو عيســى هــو مــن نبــه العالــم أن انقــاب البشــير هــو انقــاب لجماعــة اإلخــوان المســلمين، وكنــت 
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معــه لحظــة بلحظــة فــي متابعــة هــذا االنقــاب مــع رفيــق دربــه المرحــوم أميــن مكــي مدنــي، وخضنــا معركــة مــع 
الســلطة المصريــة التــي كانــت تعتقــد أن البشــير ومجموعتــه ليســوا مــن اإلخــوان حتــى وقعــت محاولــة اغتيــال 
الرئيــس الراحــل حســني مبــارك وقتهــا عرفــوا أن الرجــل كان عــى حــق ..لــم ُيِلــن لحظــة فــي مقاومــة نظــام البشــير 

حتــى تحقــق حلمــه ورأى البشــير فــي الســجن الــذي أودع فيــه أبــو عيســى ورفاقــه مــن مناضلــي الســودان

 رحم هللا الرجل الذي أعطى لألمة العربية وللســودان كثيرًا وكان رمزًا للنضال الحقيقي وســوف يقف التاريخ 
كثيــرًا أمــام مــا قدمــه هــذا الرجــل. وال نملــك إال الدعــاء لــه بالرحمــة وألســرته وتاميــذه وللشــعب الســوداني 

بخالــص العــزاء وندعــو هللا أن يلهمهــم الصبــر والســلوان.
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أمساء احلسيين
أبو عيسى يترجل عن صهوة نضاله

لــم يشــأ فــارس النضــال الحقوقــي والسياســي الســوداني فــاروق أبــو عيســى أن يترجــل عــن صهــوة نضالــه إال 
بعــد أن أكملــت ثــورة الســودان عامــًا كامــًا ، محتفــًا بســقوط ثالــث االنقابــات العســكرية التــي قاومهــا بشــكل 
كبيــر منــذ نعومــة أظفــاره ، وســيذكر لــه التاريــخ أنــه اســتطاع أثنــاء ثــورة الشــعب الســوداني عــى الفريــق إبراهيــم 
عبــود 1964 أن يحــث الســودانيين عبــر اإلذاعــة الســودانية عــى الخــروج لحمايــة ثورتهــم فــي ليلــة عرفــت بليلــة 
المتاريــس، واســتجابت الجماهيــر لندائــه، وزحفــت إىل القصــر الجمهــوري، وحمــت بأجســادها ثورتهــا الوليــدة، 

وكان ذلــك التكنيــك ســببًا فــي نجــاح هــذه الثــورة، والثــورات التــي تلتهــا.

التحــق أبــو عيســى بالنضــال الوطنــي مبكــرًا وهــو فــي الســابعة عشــرة مــن عمــره، وشــارك فــي مقاومــة االســتعمار، 
وفصــل مــن المدرســة، ثــم التحــق بعــد ذلــك بكليــة الحقــوق بجامعــة اإلســكندرية التــي تخــرج منهــا عــام 1957، 
وفــي عــام 1983 فــاز بمنصــب األميــن العــام التحــاد المحاميــن العــرب، الــذي ترأســه 3 دورات، وكان معارضــًا 
جســورًا وشرســًا لنظــام الرئيــس الســوداني المعــزول عمــر البشــير، وتعــرض العتقــاالت متواليــة، ولعــب أدوارًا 
بــارزة فــي مســيرة النضــال فــي الســودان الحديــث، كمــا خــاض العديــد مــن المعــارك لدعــم القضايــا العربيــة 
وتأســيس حركــة حقــوق اإلنســان فــي منطقتنــا، ودعــم القضيــة الفلســطينية، وفــي عــام 1956 أثنــاء العــدوان 
الثاثــي عــى مصــر جــاء إليهــا ضمــن المتطوعيــن للدفــاع عنهــا، وفــي عــام 1982 اختــرق الحصــار المفــروض عــى 

الزعيــم الفلســطيني الراحــل ياســر عرفــات وأســهم فــي خروجــه.

ســأظل أذكــر ألبــو عيســى دماثــة خلقــه وتواضعــه وبشاشــته، وكان بحــق شــخصية كبيــرة لطيفــة ترفــع الحواجــز 
وتحتــوي اآلخــر، وتســبغ المــودة حيثمــا وجــدت فــي الخــاص والعــام، رحمــه هللا عــى كل مــا قدمــه لوطنــه وأمتــه 

واإلنســانية.
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أمينة الدسويق
رحيل السياسي السوداني فاروق أبو عيسى الذي عارض حكومة البشير.. بروفايل األحد 12/أبريل/

السياسي السوداني فاروق أبو عيسى.

رحــل عــن عالمنــا اليــوم السياســي المخضــرم فــاروق أبــو عيســى رئيــس اتحــاد المحاميــن العــرب األســبق، عــن 
أبــو عيســى بعملــه فــي المجــال السياســي منــذ أن انضــم للحــزب  عمــر يناهــز 87 عامــًا، حيــث ظهــر تاريــخ 

الشــيوعي الســوداني أثنــاء دراســته بمدرســة حنتــوب الثانويــة.

كان أبــو عيســى مولعــًا بالسياســة منــذ صغــره، ُولــد هــذا السياســي فــي مدينــة ود مدنــي فــي عــام 1933، ودرس 
بمدرســة النهــر األوليــة، التــي كانــت تعــد المدرســة الحكوميــة الوحيــدة فــي المدينــة بجانــب مدرســة أهليــة 

أخــرى، ومــن ثــم التحــق باألميريــة االبتدائيــة بــود مدنــي ثــم مدرســة حنتــوب الثانويــة.

وانضــم أبــو عيســى فــي عــام 1950 للمكتــب السياســي للحــزب الشــيوعي الســوداني، ومــن هنــا واصــل السياســي 
المخضــرم رحلتــه السياســية حيــث شــارك أبــو عيســى فــي اإلضــراب عــن الدراســة الــذي نفــذه عــدد كبيــر مــن 
الطــاب الســودانيين، وذلــك مــن أجــل أن ينــال الطــاب الســودانيون اتحــادا عاًمــا، لكــن المســتعمر البريطانــي 

رفــض هــذا الطلــب، وتــم فصلــه مــن المدرســة وحرمانــه مــع عــدد مــن الطــاب مــن االمتحانــات.

بــأم درمــان، ثــم قــرر الذهــاب إىل مصــر لدراســة  أبــو عيســى الشــهادة الثانويــة فــي مدرســة األحفــاد  امتحــن 
التــي تخــرج فيهــا عــام 1957. الحقــوق فــي جامعــة اإلســكندرية 

شــارك أبــو عيســى فــي حكومــة مايــو، التــي جــاءت بعــد االنقــاب العســكري الــذي قــاده العقيــد جعفــر نميــري 
فــي مايــو مــن العــام 1969، بالتحالــف مــع قــوى اليســار المكونــة مــن الحــزب الشــيوعي الســوداني والقومييــن 

العــرب، وتــوىل خــال تلــك الفتــرة حقبــة وزارة الخارجيــة.

وهكــذا اســتمر توّلــي أبــو عيســى للمناصــب العامــة حتــى أنــه فــي ديســمبر عــام 1983، فــاز أبــو عيســى بمنصــب 
األميــن العــام التحــاد المحاميــن العــرب، خــال اســتقراره فــي مصــر، حيــث اســتمر فــي تقليــد المنصــب والــذي 

فــاز فيــه لمــرات متتاليــة حتــى عــام 2003.

تعــرض أبــو عيســى لاعتقــاالت المتكــررة خــال عهــد الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير وذلــك لنشــاطه 



ما�ن112 �ي ال�ن
�ق  ما�ب

ً
ا �ي ا�ق ارو�ق ... �ب س�       ال�ن وع�ي �ب أ

ارو�ق � �ن

المعــارض لحكومــة البشــير.

وكان رئيــس مجلــس الــوزراء عبــدهللا حمــدوك، نعــى فــاروق أبــو عيســى، واعتبــره أحــد الرمــوز التاريخيــة للنضــال 
مــن أجــل الديمقراطيــة والتحــرر الوطنــي وســيادة دولــة الحقــوق والقانــون فــي الســودان. ولــم يتوقــف عــن العطــاء 

والبــذل طيلــة حياتــه.

وأوضــح حمــدوك أن الفقيــد واجــه فــي مســيرته السياســية االعتقــال والماحقــات بصمــود وشــجاعة، وناضــل 
فــي جبهــات عديــدة وعمــل لتعريــة النظــام البائــد سياســًيا وقانونًيــا فــي كافــة المحافــل، وســيبقى فــي ذاكــرة شــعبنا 

رمــًزا ملهمــًا وعظيمــًا.

وقدم رئيس الوزراء العزاء ألهله وذويه وأصدقائه الكثر ولكل من عرف فضله وطيب معشره.
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أمينة النقاش
فاروق أبو عيسى فارس األمل

حيــاة حافلــة باإلنجــاز، مملــوءة بالتحديــات الجســام والصعوبــات التــي تفرضهــا الضــرورات واألخــرى التــي يتــم 
اختاقهــا ، لكنهــا كانــت فــي كل المراحــل ، مترعــة بالتفــاؤل واألمــل. تلــك هــي رحلــة حيــاة فــارس األمــل »فــاروق 

أبــو عيســى » أحــد رمــوز العمــل الوطنــي والنضــال السياســي العربــي عــى امتــداد أكثــر مــن ســتين عامــا .ً

انتمــى فــاروق أبــو عيســى إىل أســرة ذات تاريــخ بــارز فــي الحركــة الوطنيــة والثقافيــة الســودانية، فوالــده كان عضــوًا 
فــي حــزب األشــقاء، الــذي ضــم القيــادات المســاندة للتحالــف المصــرى -الســوداني، وصــار فيمــا بعــد الحــزب 
بــه، إىل أن أصبــح فيمــا بعــد الحــزب االتحــادي الديموقراطــي،  الــذي كان شــقيقه عضــًوا  الوطنــي االتحــادي 
كمــا شــّكل والــده نادييــن أحدهمــا لــألدب واآلخــر للرياضــة، ولعــب التنــوع الثقافــي والفكــري فــي أســرته دورًا 
فــي تشــكيل عقليتــه المنفتحــة عــى كل التباينــات، وهــو مــا ســهل لــه االنضمــام إىل الجنــاح الطابــي للحــزب 
الشــيوعي الســوداني وهــو تلميــذ فــي الثانويــة. كمــا كان ضمــن الفريــق الــذي رشــحه الحــزب الشــيوعي للتحالــف 
مــع انقــاب جعفــر النميــري فــي 25 مايــو عــام 1969 ذات التوجــه الناصــري والقومــي ، ليصبــح فيمــا بعــد 
وزيــرًا لخارجيــة الســودان، حتــى انقــاب نميــري عــى الشــيوعيين وإعــدام قادتهــم فــي محاكمــة هزليــة، وانقســام 
الحــزب الشــيوعي الســوداني بعــد المجــزرة التــي قادهــا نميــري ضــد قادتهــم، وفــي لحظــة تشــدد أيديولوجــي 
تخطــئ فــي قــراءة صحيحــة لحجــم النتائــج والعواقــب، أصــدر الحــزب قــرارًا بفصــل أبــو عيســى مــن عضويتــه .

بــدأ أبــو عيســى العمــل السياســي مبكــرًا وهــو فــي المدرســة الثانويــة فــي النصــف الثانــى مــن أربعينــات القــرن 
العشــرين، وفصــل منهــا لقيادتــه لمظاهــرات تنــدد باالحتــال البريطانــي، وأكمــل دراســته للحقــوق فــي جامعــة 
اإلســكندرية ، قبــل أن يعــود للخرطــوم للمشــاركة فــي ثــورة أكتوبــر التــي أطاحــت بحكــم إبراهيــم عبــود، حتــى 
انتخابــه منــذ العــام 1983 أمينــًا عامــًا التحــاد المحاميــن العــرب. لعبــت شــخصيته الكاريزميــة وثقافتــه الحقوقيــة 
والسياســية دورًا هامــًا فــي انتشــاله مــن الديجــور إىل النــور. وعــى امتــداد عشــرين عامــًا مــن رئاســته لــه، غــدا 
اتحــاد المحاميــن العــرب عنصــرًا حيــًا وفاعــًا فــي الحيــاة السياســية العربيــة، ومنظمــة تحظــى باحتــرام ومصداقيــة 

المنظمــات الدوليــة .

امتلــك أبــو عيســى مــن الفضائــل الشــخصية التــي اكتملــت باالســتقامة الشــخصية والثبــات عــى المبــدأ، وقــوة 
اإلرادة ،والصبــر عــى المــكاره ، والتمكــن مــن القيــادة التــي تنطــوي عــى القــدرة عــى بعــث طاقــة إيجابيــة فــي كل 
مــن حولــه، بحفزهــم عــى نبــذ اليــأس والتخلــي عــن اإلحبــاط ، وتحمــل التضحيــة مــن أجــل مثــل عليــا، وهــو مــا 
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ســلحه هــو نفســه بجســارة أال يخشــى فــي قــول الحــق لومــة الئــم، وصــار محطــًا الحتــرام خصومــه قبــل مناصريــه. 
وكان لمصداقيتــه ثبــات دائــم لــدى أنظمــة الحكــم ومعارضيهــا، ولــدى كل التيــارات السياســية العربيــة عــى 
خــاف أفكارهــا، إلدراكهــم اليقينــي أنــه فــي موقعــه هــذا ال يغلــب الحســابات الشــخصية الصغيــرة عــى حســاب 
المصالــح العامــة لألمــة واألوطــان. حيــن قــاد حســن الترابــي نميــري إىل حالــة مــن الدروشــة الدينيــة، وكتــب لــه 
قوانيــن ســبتمبر الشــهيرة التــي يحكــم بهــا قبضتــه عــى الســودان تمســحًا بالشــريعة، رفضهــا شــيخ الجمهورييــن 
محمــود محمــد طــه، ووصفهــا بنبــوءة قــال فيهــا إنهــا هــوس دينــي يثيــر الفتنــة ليصــل بأصحابــه إىل الســلطة، وهــو 

مــا حــدث بالفعــل فــي االنقــاب الــذي دبــره الترابــي وقــاده البشــير عــام 1989.

شــكل أبــو عيســى لجنــة دفــاع عنــد تقديــم الشــيخ طــه إىل المحاكمــة بتهمــة الــردة لمجــرد معارضــة تلــك القوانيــن 
، وســاهمت حملــة اتحــاد المحاميــن ضــد محاكمــة طــه ومــن ثــم إعدامــه، فــي نجــاح االنتفاضــة الشــعبية فــي 

أبريــل 1985فــي اإلطاحــة بنظــام نميــري .

ومنــذ ذلــك التاريــخ ظــل اتحــاد المحاميــن العــرب بقيــادة فــاروق أبــو عيســى حاضــرًا عندمــا يحتاجــه اآلخــرون، إىل 
أن تمكنــت مصالــح صغيــرة مــن إســقاطه، ليقــف أحــد الصغــار فــي فنــدق فــي بيــروت يهتــف: تــم تحريــر اتحــاد 
المحاميــن مــن الشــيوعيين، وليصمــت االتحــاد منذئــذ صمــت القبــور، وليبــَق هــو بتاريخــه الناصــع حاضــرًا ، ألن 

نوعــه مــن الرجــال يموتــون وال يرحلــون. 

فرج فنيش 
رحــم هللا األســتاذ المناضــل فــاروق أبــو عيســى. وأتمنــى أن يذكــر الجميــع عنــد الحديــث عــن األســتاذ فــاروق أبــو 
عيســى دوره فــي إنشــاء المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان ســنة ١٩٨٩ فــي تونــس إىل جانــب باقــي إنجازاتــه. أفتخــر 
بأننــي عرفتــه منــذ ذلــك الوقــت مناضــًا صاحــب مبــادئ ومواقــف شــجاعة ونيــرة. تعــازيّ الحــارة إىل كل نشــطاء 

حقــوق اإلنســان فــي الوطــن العربــي.
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جناد الرعي
فاروق أبو عيســى المحامي ووزير الخارجية الســوداني األســبق واألمين العام األســبق التحاد المحامين العرب 
و أحــد مؤسســي المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان ..انتقــل اليــوم إىل رحمــة هللا ....هــذا الرجــل األســطوري 
الــذي تــرك منصبــه فــي مصــر وعــاد إىل الســودان فــي عــز جبــروت نظــام البشــير ليناضــل مــع الســودانيين مــن 
أجــل الحريــة ...رفــض أن يعيــش فــي المنفــى. قــال لــي »مكانــي لــم يعــد هنــا ...مكانــي هنــاك ». ناضــل مــع رفيــق 
كفاحــه الدكتــور أميــن مكــي مدنــي واعتقلهمــا البشــير فكانــا يخرجــان مــن الســجن ثــم يعــودان إليــه ...يــوم أن 
ســبقه الدكتــور أميــن مكــي مدنــي إىل رحــاب هللا لــم يتضعضــع وظــل كمــا هــو شــامخ، باســم مقاتــل مــن أجــل 
الحريــة ...انقطعــت بنــا الســبل فمنــذ عــاد إىل الســودان لــم أره، تكلمنــا مــرة واحــدة عــى الهاتــف . أراد هللا لــه أن 
يظــل بيننــا حتــى يشــهد بــأم عينــه عمــر حســن البشــير وهــو خلــف القضبــان مســجونًا منبــوذًا حتــى ممــن كانــوا 
يتملقونه....أســتاذي القديــر ..إىل رحــاب هللا ســبقت ..ونحــن بــإذن هللا فــي األثــر ...وعنــد هللا نجتمــع نحــن وهــم 
...«فأمــا مــن ثقلــت موازينــه فهــو فــي عيشــة راضيــة وأمــا مــن خفــت موازينــه فأمــه هاويــة ومــا أدراك مــا هيــه...« 

صــدق هللا العظيــم.
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األحزاب السياسية السودانية

حتالف قوى اإلجماع الوطين
موْع.. َدتها في ليالي الثورِة الحمراء هاتيك الجُّ المتاريُس التي شيَّ

وَبنتها من قلوٍب وضلوْع

وسقتها من دماٍء ودموْع

بعــد نجــاح ثــورة أكتوبــر1964 وســقوط حكــم العســكر وتشــكيل الحكومــة االنتقاليــة انتشــر خبــر مفــاده أن هنــاك 
تحــركات فــي الجيــش لتحريــر الضبــاط المعتقليــن واســتام الســلطة مــن جديــد فــي 9 نوفمبــر 1964، اقتحــم 
المحامــي فــاروق أبــو عيســى اإلذاعــة الســودانية أذاع بيانــًا مقتضبــًا قــال فيــه إن هنالــك انقابــًا عســكريًا، وناشــد 
الجماهيــر أن تخــرج لحمايــة الثــورة وحكومتهــا. بــدأت الجمــوع تتدفــق فــي الشــوارع بــاآلالف وقامــوا بإغــاق 

الطــرق بجــذوع األشــجار والحجــارة كمتاريــس لمنــع عبــور آليــات العســكر .

تحــرك المحامــي شــوقي ماســي إىل ســينما كلوزيــوم الخرطــوم وطلــب مــن حســون مديــر الســينما الســماح 
لــه بمخاطبــة الجمهــور عبــر مايكرفــون الســينما وقــام مديــر الســينما بإيقــاف العــرض وخاطــب شــوقي ماســي 
الحضــور وناشــدهم الخــروج للشــارع فتحــرك جميــع مــن فــي الســينما وأغلقــوا الطريــق أمــام العســكر وحمــوا 

مبنــى رئاســة مجلــس الــوزراء بأجســادهم.

ــة( ببحــري وخاطــب النــاس وأيضــًا تدفقــت الجماهيــر فــي شــوارع بحــري  ثــم تحــرك إىل ســينما الخواجــة )الوطنيَّ
تهتــف بالحريــة وترفــض حكــم العســكر.

الجيــش  وأرســل  الخرطــوم  أســاتذة جامعــة  نــادي  فــي  الجامعيــون  واألســاتذة  والمهنيــون  النقابيــون  تجمــع 
تطميناتــه للجميــع بأنــه ال نيــة لضباطــه باالنقــاب عــى الثــورة التــي انحــاز لهــا وأن األمــر مجــرد محــاوالت فرديــة 

وتــم حســمها.

األستاذ فاروق أبو عيسى المحامي فارس ليلة المتاريس

رئيس الهيئة العامة لتحالف قوى اإلجماع الوطني

في ذمة هللا »إنا لله وإنا اليه راجعون«
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سكرتارية اللجنة املركزية احلزب الشيوعي السوداين

*وداعًا وإىل جنات الخلود المناضل فاروق أبو عيسى* 

ببالــغ الحــزن واألســى ننعــي لكــم المناضــل فــاروق أبــو عيســى .. ونحــن إذ ننعيــه لتاريخــه الكبيــر فــي ســوح النضــال 
والعمــل العــام مــن أجــل الســودان مــن بواكيــر شــبابه منافحــًا ضــد االســتعمار فــي ســبيل الحريــة والديمقراطيــة 
والعدالــة االجتماعيــة، والتحاقــه بالحــزب الشــيوعي زميــًا قائــدًا لــم يــكل للحظــة عــن تقديــم واجــب الوطــن 
محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا .. انتخــب الفقيــد التحــاد المحاميــن العــرب رئيســًا لعــدة دورات وكان فيهــا مكافحــًا 

لحمايــة حقــوق اإلنســان العربــي .. 

بفقــد فــاروق تنطــوي صفحــة مليئــة باالنتصــارات المتعــددة لشــعبنا، وهــو مــن أوائــل قــادة ثــورة أكتوبــر المجيــدة 
1964م .. وكان زعيمــًا لجبهــة الهيئــات وهــو الــذي أعلــن ليلــة المتاريــس العظيمــة ..

إننــا إذ ننعيــه لشــعبه والشــعوب العربيــة نؤكــد أن حزبنــا ســيداوم عــى طريقــه فــي النضــال الســتكمال مهــام 
الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة وتنفيــذ كافــة المواثيــق الديمقراطيــة التــي ســاهم فــي صياغتهــا منــذ ميثــاق التجمــع 

الوطنــي الديمقراطــي لميثــاق اإلجمــاع الوطنــي انتهــاًء بإعــان قــوى الحريــة والتغييــر ..

َنــم يافــاروق قريــر العيــن بانتصــار شــعبك وســنعمل عــى اســتمرار النضــال فــي تحقيــق الحريــة والســام والعدالــة 
والديمقراطيــة ..

آلــه وذويــه الصبــر  العــزاء موصــول لزوجتــه نعمــات وابنتيــه .. تغمــده هللا بواســع رحمتــه ومغفرتــه ، وألهــم 
 .. العــزاء  وحســن 

سيتم الدفن بمقابر البكري عند الساعة الرابعة عصر اليوم .. وينتهي العزاء بانتهاء مراسم الدفن .. 

سكرتارية اللجنة المركزية 
الحزب الشيوعي السوداني

12 ابريل 2020م.
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قوى إعالن احُلرية والتغيري
*اللجنة اإلعامية*

المتاريس سوف تبقى شامخات في بادي

تكتم األنفاس في صدر األعادي

رحــل اليــوم المناضــل الفــذ والقانونــي الضليــع األســتاذ: فــاروق أبــو عيســى، رئيــس تحالــف قــوى اإلجمــاع الوطنــي. 
تــاركآ خلفــه مســيرة باذخــة مــن العطــاء السياســي والمواقــف النضاليــة الُمشــرقة. وافتــه المنيــة فــي الذكــرى 
األوىل لثورتنــا المجيــدة، وهــو الــذي ســاهم مــع رفاقــه فــي مختلــف منصــات العمــل السياســي المشــترك ليبلــغ 

الســودان هــذه اللحظــة التأريخيــة المهمــة.

اللجنــة اإلعاميــة لقــوى الحريــة والتغييــر إذ ُتســطر هــذا النعــي للراحــل، تبعــث بأحــّر التعــازي ألســرته المكلومــة، 
ورفاقــه فــي جبــاه العمــل العــام الذيــن تركهــم فــي أشــد لحظــات الحاجــة لــه ولنظــره الثاقــب ورؤيتــه الفاحصــة.

تغمده هللا بواسع رحمته، وألزم أهله وذويه الصبر والسلوان.

*١٢/أبريل/٢٠٢٠*

*اللجنة اإلعامية لقوى الحرية والتغيير*
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حزب البعث السوداين
بسم هللا الرحمن الرحيم

نعي أليم .

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

انتقــل إىل رحمــة هللا اليــوم األســتاذ المناضــل المحامــي فــاروق أبــو عيســى رئيــس تحالــف قــوى اإلجمــاع الوطنــي 
بعــد صــراع طويــل مــع المــرض.. لقــد كان الفقيــد نموذجــًا ملهمــًا فــي الصبــر و العطــاء و الثبــات عــى المبــدأ ، 

عــاش الفقيــد ومــات ولــم تلــن لــه قنــاة، وكان أخــًا وصديقــًا لــكل مــن زاملــه أو عمــل معــه فــي دروب النضــال..

اللهم ارحم فاروق أبو عيسى واغفر له واجعل الجنة مثواه مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا
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احلزب اجلمهوري
بسم هللا الرحمن الرحيم

  في وداع الراحل المقيم/ فاروق ابو عيسى

    يتقدم الحزب الجمهوري بأحر ايات العزاء لامة الســودانية وهي تودع اليوم أحد ابنائها البررة : االســتاذ/ 
فــاروق ابــو عيســى ، الــذى نــذر حياتــه حتــى اخــر ايامهــا فــي النضــال والــزود عــن حريــة الشــعب الســوداني وكرامته.

   اننــا فــي الحــزب الجمهــوري نظــل نذكــر بالفخــر واالعــزاز دوره فــي رد االعتبــار لاســتاذ محمــود محمــد طــه 
وجعــل يــوم الثامــن عشــر مــن ينايــر يومــا لحقــوق االنســان العربــي وهــو يقــود وقتهــا اتحــاد المحاميــن العــرب 

بروحــه الثوريــة الوثابــة. 

  نسأل هللا ان يجعل من رحيله المر بداية لرحيل االحزان عن ربوع وطننا العزيز .

   اصدق التعازي لزوجته وألسرته الكريمة وزمياته وزمائه في النضال وللشعب السوداني الكريم. 

    )  انا لله وانا اليه راجعون ( صدق هللا العظيم

      الحزب الجمهوري
 امدرمان /الثورة/الحارة االوىل

    ١٢/ابريل /٢٠٢٠
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احلزب الوحدوي الدميقراطي النارصي
نعي أليم 

„ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية „

رب شمس غربت
والبدر عنها يخبر. 
وزهور قد تاشت 

وهي في العطر تعيش. 

أبــو عيســى رئيــس الهيئــة العامــة لتحالــف قــوى  ببالــغ الحــزن وعميــق األســى ينعــي الحــزب األســتاذ فــاروق 
الوطنــي. اإلجمــاع 

إلن غربــت حيــاة فــاروق الطويلــة ســتظل تخبــر عنهــا مســيرته الحافلــة بالعطــاء الوطنــي الجزيــل والنضــال الحــق 
األصيــل. 

وإلن تاشــى وجــود فــاروق اآلن بيــن المناضليــن فهــو بــاق بســيرته الثوريــة العطــرة عــى امتــداد الحيــاة السياســية 
الســودانية منــذ فجــر االســتقال. 

نافــح الفقيــد وكافــح ضــد االســتعمار البريطانــي وهــو طالــب فــي حنتــوب. وتطــوع للقتــال ضــد العــدوان الثاثــي 
عــى مصــر عــام 1956 وهــو طالــب بجامعــة اإلســكندرية حينمــا أعلــن القائــد جمــال عبدالناصــر تأميــم قنــاة 

الســويس 

تواصل دوره النضالي التقدمي وكان من قادة ثورة أكتوبر وارتبط اسمه بليلة المتاريس الشهيرة. 

تواصــل عطــاؤه وزيــرًا فــي مايــو ثــم عارضهــا. والتحــق باتحــاد المحاميــن العــرب وصــار أمينــًا عامــًا لاتحــاد لثــاث 
دورات مدافعــًا عــن حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة فــي كل أرجــاء الوطــن العربــي والعالــم. 

نازل النظام البائد وناضل من أجل استعادة الحريات وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية.
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اإلجمــاع  تأســيس تحالــف قــوى  ثــم شــارك فــي  بالخــارج  الديمقراطــي  الوطنــي  التجمــع  تأســيس  شــارك فــي 
الحريــة والتغييــر.  إعــان  تأســيس تنســيقية قــوى  الوطنــي. كمــا شــارك فــي 

وظــل حتــى آخــر لحظــات حياتــه مهمومــًا ومتابعــًا لمــا يجــري ويبــدي قلقــه عــى الثــورة وعــى تحديــات الفتــرة 
االنتقاليــة. وتأكيــده المســتمر عــى وحــدة قــوى الثــورة والتغييــر وضــرورة إنجــاز مهــام الفتــرة االنتقاليــة بنجــاح 

خاصــًة ملــف الســام وتفكيــك مــا تبقــى مــن النظــام البائــد، وهمــوم المعيشــة. 

رحم هللا األستاذ فاروق أبو عيسى وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء. 

وألهم أهله ورفاقه في اإلجماع الوطني وكل قوى الحرية والتغيير الصبر وحسن العزاء. 

„ إنا لله وإنا إليه راجعون „

احلزب الوطين االحتادي 
بحــزن بالــغ ينعــي الحــزب الوطنــي االتحــادي للشــعب الســوداني األســتاذ المناضــل فــاروق أبــو عيســى الــذي 
وهــب عمــره مكافحــًا و مناضــًا شرســًا ضــد حكــم اإلنقــاذ البغيــض ومــا النــت لــه قنــاة وال عزيمــة و لــم يهــادن ولــم 

يســاوم برغــم كل ألــوان البطــش و االعتقــاالت التــي تعــرض لهــا.

يفتقده الوطن اليوم وتبقى مواقفه باذخة شامخة كشموخه
اللهم اغفر له وارحمه بقدر ما قدم لوطنه وشعبه

الخرطوم ١٢ أبريل ٢٠٢٠
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احلزب الوطين االحتادي املوحد
بســم هللا الرحمــن الرحيــم  )وبشــر اللذيــن اذا اصابتهــم مصيبــة قالــوا إّنــا للــه و إّنــا إليــه راجعــون( . صــدق 
هللا العظيــم . ببالــغ الحــزن واألســى ينعــى الحــزب الوطنــي االتحــادي الموحــد المناضــل األســتاذ فــاروق أبــو 
عيســى الــذي لّبــى نــداء ربــه اليــوم ١٢ أبريــل ٢٠٢٠ بعــد معانــاة ورحلــة طويلــة مــع المــرض و اإلرهــاق الشــديد 
نتيجــًة مباشــرًة لماحــم النضــال الطويــل إبــان عهــد نظــام اإلنقــاذ الــذي نافحــه وواجهــه األســتاذ فــاروق بــكل 
شــجاعة وإرادة وعزيمــة قويــة دون أن تليــن لــه قنــاة أو ينكســر لــه عظــم ، ودون الخضــوع لــكل وســائل الترغيــب 

والترهيــب التــي كثيــرا مــا لجــأ لهــا جماعــة اإلنقــاذ.

ونحــن إذ نترحــم عــى األســتاذ فــاروق أبــو عيســى كزعيــم وطنــي تــرك بصماتــه عــى مجمــل العمــل الوطنــي 
الخالــص، إنمــا نســتدعي خصوصيــة ســنوات العمــل المشــترك معــه كرئيــس للهيئــة العامــة لقــوى اإلجمــاع 
الوطنــي - المطبــخ السياســي كمــا كان يحلــو لــه أن يصفــه - عندنــا قــاد هــذه الزمــرة الكريمــة مــن مناديــب 
الوطنييــن  مــن  وكثيــر  العامــة  والشــخصيات  الضغــط  ومجموعــات  المدنــي  العمــل  ومنظمــات  األحــزاب 
الســودانيين الذيــن ضمتهــم قــوى اإلجمــاع لمــا يزيــد عــن خمســة عشــر عامــًا. وقــد قــاد هــذه الســفينة فــي خضــم 
المعتــركات والتحديــات الجســام لخلــق التجانــس المطلــوب بيــن مكونــات قــوى اإلجمــاع فــي مواجهــة العــدو 
المشــترك، خاضهــا بــكل حنكــة وحكمــة وخبــرة حتــى أوصلــت منظومــة اإلجمــاع الوطنــي إىل أن تكــون طــوال 

الســنوات الفائتــة رأس الرمــح فــي النضــال الوطنــي ضــد طغمــة حــكام اإلنقــاذ. 

اللهــم نســألك الرحمــة والمغفــرة لبطــل ورائــد فكــرة المتاريــس إبــان ثــورة أكتوبــر ١٩٦٤ المجيــدة األســتاذ فــاروق 
أبــو عيســى الثائــر الوطنــي الغيــور عــى بــاده والــذي لــم يدخــر جهــدًا وال وقتــًا فــي النضــال والثبــات عــى المبــادئ 

واتخــاذ الموقــف المشــرف دائمــًا وأبــدًا.

و لله الحمد من قبل ومن بعد و »إّنا لله وإّنا إليه راجعون« و ال حول وال قوة إال بالله .

رئيس وأعضاء الحزب الوطني االتحادي الموحد .

الخرطوم ١٢/ ٤/ ٢٠٢٠
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احلزب اإلحتادى الدميقراطى بالواليات املتحدة األمريكية ـ مكتب 
واشنطن

ينعى رحيل رمز الوطنية األستاذ فاروق أبوعيسى

بسم هللا الرحمن الرحيم

ابِِريَن  ــِر الصَّ َمَراِت َوَبشِّ ْنُفِس َوالثَّ ْمَواِل َواأْلَ  َوَنْقٍص ِمَن اأْلَ
ِ
 َوَلَنْبُلَونَُّكْم بَِشــْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوع

ِهــْم  ــِه َوإِنَّــا إَِلْيــِه َراِجُعــوَن * ُأوَلِئــَك َعَلْيِهــْم َصَلــَواٌت ِمــْن َربِّ * الَِّذيــَن إَِذا أََصاَبْتُهــْم ُمِصيَبــٌة َقاُلــوا إِنَّــا لِلَّ
َوَرْحَمــٌة َوُأوَلِئــَك ُهــُم اْلُمْهَتــُدوَن 

ننعــى رحيــل األســتاذ فــاروق أبــو عيســى الــذى وافتــه المنيــة يــوم األحــد 12 أبريــل 2020 . كان 
الوطنيــة، وزعيمــًا سياســيًا  أحــد رمــوز  الســودان. كان  أهــل  لــكل  والفقــد عظيمــًا  النبــأ فاجعــًا 
محنــكًا ومناضــًا شــجاعًا ذو تاريــخ ناصــع طويــل. حمــل طــوال مســيرته المشــرفة همــوم الوطــن 
والمســاواة.  والديمقراطيــة  القانــون  ودولــة  اإلجتماعيــة  والعدالــة  الوعــى  لنشــر  والمواطنيــن 
مناضــًا منافحــًا ضــد األنظمــة الديكتاتوريــة كأحــد قيــادات ثــورة أكتوبــر 1964 المجيــدة، أشــتهر 
العــرب ســاهم فــى تأســيس  أنتخــب نقيبــًا إلتحــاد المحاميــن  ليلــة المتاريــس.  حينهــا برجــل 

المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان.   

كان مــن قيــادات المعارضــة والنضــال ضــد نظــام اإلنقــاذ الشــموىل طــوال ثاثيــن عامــًا.  ورئيســأً 
لقــوى اإلجمــاع الوطنــى الــذى ضــم عــددا كبيــرا مــن األحــزاب ومنظمــات العمــل المدنــى. كان 
مناضــًا عنيــدًا جســورًا شــجاعًا ال يهــاب اإلعتقــال والســجون رغــم كبــر ســنه.  وشــاءات األقــدار أن 
يختــم حياتــه وهــو يشــهد ويشــارك فــى ثــورة ديســمبر 2019 التــى أســقطت نظــام اإلنقــاذ وتجــدد 

ذكــرى )المتاريــس(.

كنــا بمكتــب الحــزب اإلتحــادى الديقراطــى بواشــنطون عــى تواصــل معــه  للمشــورة كزعيــم قائــد 
للمعارضــة. ونشــهد لــه أنــه كان قائــدًا وطنيــًا حكيمــًا وحصيفــًا وشــجاعًا. فليكــن رحيلــه وقفــة 

ألهــل الســودان للتعاهــد عــى إكمــال المســيرة وإنجــاح المرحلــة اإلنتقاليــة ومــا بعدهــا.

األعــى.  الفــردوس  ويســكنه  يتقبلــه قبــواًل حســنأً  لــه وأن  أن يرحمــه ويغفــر  تعــاىل  نســأل هللا 
الســودان. أهــل  وجميــع  وحزبــه  ألســرته  والتعــازى 

الحزب اإلتحادى الديمقراطى بالواليات المتحدة األمريكية ـ مكتب واشنطون 
األحد ـ 12 أبريل 2020
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احلركة الشعبية
نعت الحركة الشعبية الراحل فاروق أبو عيسى . وقال الناطق الرسمي للحركة بدر الدين موسى :

 تلقينــا ببالــغ الحــزن واألســى اليــوم األحــد الموافــق 12 أبريــل 2020م  خبــر رحيــل األســتاذ المناضــل فــاروق أبــو 
عيســى رئيــس الهيئــة القياديــة لقــوى اإلجمــاع الوطنــي، و أحــد أعمــدة النضــال الوطنــي الســوداني، وظــل الفقيــد 
طيلــة حياتــه مناضــًا ومقاومــًا ومصادمــًا للديكاتوريــات والفاشــية التــي تعاقبــت عــى حكــم الســودان، وقــد التقتــه 
الحركــة الشــعبية فــي مياديــن النضــال الوطنــي ضــد االســتبداد منــذ التجمــع الوطنــي الديمقراطــي وقــوى إعــان 
جوبــا وغيرهــا مــن محطــات نضــال شــعبنا التــي لــن يســع المجــال لذكرهــا، فقــد كان الفقيــد دمــث الخلــق وطيــب 

المعشــر وملتزمــًا بالقضايــا الوطنيــة .

الســوداني وزمائــه فــي  السياســي  الســوداني والوســط  الشــعب  الحــارة إىل  الشــعبية ترســل تعازيهــا  الحركــة 
. والكبيــرة ومعارفــه وأصدقائــه  الصغيــرة  القانونــي، وألســرته  الحقــل 

)إنا لله وإنا إليه راجعون(



ما�ن126 �ي ال�ن
�ق  ما�ب

ً
ا �ي ا�ق ارو�ق ... �ب س�       ال�ن وع�ي �ب أ

ارو�ق � �ن

احلركة الشعبية - مشال / الداخل
بفائــض الحــزن واألســى تتقــدم تشــكيات الحركــة الشــعبية/ شــمال بالداخــل( شــباب وطــاب ونســاء وعمــال 
وفاحيــن وجميــع المهنييــن ) إىل جماهيــر الشــعب الســوداني الباســل بالتعــازي فــي فقــد األســتاذ المناضــل 

الكبيــر / فــاروق أبــو عيســى، رحمــه هللا وجعلــه فــي رفقــة الشــهداء األبــرار وزمــرة األخيــار .

التعازي ألسرة الفقيد وعموم السادة العيساب، وكل األقارب واألصهار والمعارف .

إن الفقيــد المناضــل / فــاروق أبــو عيســى كان أحــد مشــاعل الثــورة وجنودهــا المخلصيــن، عمــل لســنوات طــوال 
فــي مجابهــة الدكتاتوريــات ونصــرة الخــط الوطنــي الديمقراطــي .

وطوع كل خبراته وقدراته ومعرفته وعاقاته لمصلحة االنحياز للجماهير وتعزيز الفعل الثوري الدؤوب.

إن مياديــن االلتقــاء مــع الراحــل الجســور / فــاروق أبــو عيســى كانــت كثيــرة ومتعــددة بقــدر تعــدد أوجــه النضــال 
ضــد الدكتاتوريــات الســابقة، وكان وجــوده ضمــن هيئــة قيــادة التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، إضافــة نوعيــة 

ومحــركًا أساســيًا لكثيــر مــن األنشــطة الهامــة ســيما تلــك المتعلقــة بالقانــون وحقــوق اإلنســان .

كان المناضل/أبــو عيســى أحــد القــادة الذيــن عملــوا بــكل طاقتهــم لبنــاء ســودان جديــد تعــم فيــه قيــم العدالــة 
االجتماعيــة ويركــز عــى المواطنــة الحقــة، وتكفــل فيــه كافــة الحقــوق والحريــات، يحكــم بعلمانيــة يتســاوى فيهــا 

الجميــع فــي الواجبــات والحقــوق.

إن غيــاب قائــد وسياســي ومناضــل كبيــر مثــل األســتاذ / فــاروق أبــو عيســى يعــد رحيــًا لجــزء مــن ذاكــرة النضــال، 
وذهابــًا لتراكــم معرفــي فــذ .

نحــن إذ نعــزي جماهيــر الشــعب الســوداني فــي الداخــل والخــارج، نجــد فــي ذلــك عــزاء لــكل دعــاة التقــدم، 
. والعدالــة  والســام  والحريــة  والديمقراطيــة 
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التعــازي موصولــة إىل كل رفــاق الفقيــد فــي مختلــف فتــرات حياتــه الزاخــرة بالعطــاء، ونعــزي عمــوم قــوى التقــدم 
فــي محيطنــا األفريقــي والعربــي، ونعــرب عــن تعازينــا لــكل المناضليــن الديمقراطييــن فــي كل العالــم .

القائــد  - شــمال  الشــعبية  الحركــة  الســوداني، والرفــاق فــي  الشــيوعي  الحــزب  الرفــاق فــي  بالتعــازي  ونخــص 
المحــررة، والدكتــور  المناطــق  للحركــة فــي  الميدانيــة والمدنيــة  الحلــو والقيــادة  آدم  العزيــز  المناضــل/ عبــد 

. بالداخــل  الشــعبية  الحركــة  تشــكيات  وأعضــاء  وقــادة  يوســف  المناضــل /محمــد 

حرية سام وعدالة .

األحد 12 أبريل 2020 م

اجلبهة الثورية 
بمزيــد مــن الحــزن واألســى تنعــى قيــادة الجبهــة الثوريــة فقيــد البــاد األســتاذ فــاروق أبــو عيســى رئيــس تحالــف 

قــوى اإلجمــاع وتتقــدم بواجــب العــزاء ألســرته ولزمائــه وأصدقائــه .

الفقيــد كان أحــد أعمــدة حركــة النضــال الوطنــي ضــد كل األنظمــة الشــمولية فكانــت لــه صــوالت وجــوالت منــذ 
ليلــة المتاريــس فــي أكتوبــر ١٩٦٤ إىل ليلــة ســقوط طاغيــة اإلنقــاذ فــي أبريــل ٢٠١٩ .

الجبهــة الثوريــة إذ تنعــي األســتاذ فــاروق أبــو عيســى فذلــك تقديــر لــدوره الوطنــي الكبيــر فهــو كان شــريكًا للجبهــة 
لــه بصابــة مواقفــه تجــاه قضايــا الوطــن وانحيــازه لمطالــب  الثوريــة فــي محطــات نضاليــة متعــددة فنشــهد 

الشــعب الســوداني فــي بنــاء وطــن الحريــة والســام والعدالــة. 

أسامة سعيد

الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية 

١٢ أبريل ٢٠٢٠
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رئيس حركة/ جيش حترير السودان 
بمزيــد مــن الحــزن واألســى أنعــي للشــعب الســوداني واإلنســانية القانونــي والسياســي والنقابــي والمناضــل الكبيــر 
فــاروق أبــو عيســى المحامــي الــذي رحــل عــن دنيانــا اليــوم األحــد الموافــق ٢٠٢٠م بالعاصمــة الســودانية الخرطــوم 

بعــد حيــاة حافلــة بالتضحيــات والبــذل والعطــاء.

الفقيــد عليــه الرحمــة مقاومــًا شرســًا ، وسياســيًا محنــكًا، وقانونيــًا ضليعــًا ، ونقابيــًا عتيــدًا ، ظــل رافضــًا  كان 
والمحروميــن. الضحايــا  قضايــا  عــن  ومدافعــًا  للمســاومات 

رحــل الرمــز الوطنــي فــاروق أبــو عيســى المحامــي ، وبادنــا فــي أمــّس الحاجــة لحكمتــه وخبرتــه وصبــره وشــجاعته 
وعمــق بصيرته.

ولــد الراحــل الكبيــر بمدينــة ود مدنــي عــام ١٩٣٣م ، وانضــم باكــرًا للحركــة الوطنيــة ضــد االســتعمار اإلنجليــزي، 
وتقلــد مواقــع قياديــة بالحــزب الشــيوعي الســوداني والتجمــع الوطنــي الديمقراطــي ونــداء الســودان وغيرهــا مــن 

التحالفــات السياســية والنقابيــة. 

بــدأ مســيرته العمليــة والنضاليــة بمهنــة المحامــاة والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وتبنــي قضايــا الــرأي العــام ، وهــو 
مــن أبــرز قيــادات العمــل النقابــي بالســودان والوطــن العربــي واألفريقــي.

ظــل الفقيــد عليــه الرحمــة ثابتــًا عــى مبادئــه النضاليــة والثوريــة، ومكافحــًا مــن أجــل الحريــة والديمقراطيــة 
وســيادة حكــم القانــون، وعامــًا مــن أجــل التغييــر بالســودان ، وبنــاء دولــة المواطنــة المتســاوية.

كان الفقيد عليه الرحمة من أشــرس المقاومين لنظام الجبهة اإلســامية القومية الشــمولي ، عرفته الســجون 
والمعتقــات ، فلــم تنكســر لــه عزيمــة أو يليــن لــه جانــب ، وظــل متمســكًا بمبادئــه التــي آمــن بهــا.

كان الفقيــد عليــه الرحمــة أحــد أبــرز القــادة والزعمــاء الوطنييــن ، ورائــدًا مــن رواد حقــوق اإلنســان ، وأحــد الذيــن 
شــاركوا فــي تأســيس المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان عــام ١٩٨٣م ، وهــو مــن أبــرز أعــام المحامــاة ورجــاالت 

القانــون والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان ، وأحــد أبــرز المناضليــن السياســيين فــي تأريــخ الســودان المعاصــر.

أبعــث بأســمى آيــات التعــازي ألســرته الصغيــرة والشــعب الســوداني واإلنســانية ، وكافــة زمائــه ومعارفــه داخــل 
وخــارج الســودان.
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أال رحــم هللا األســتاذ/ فــاروق أبــو عيســى رحمــًة واســعة ، وأســكنه فســيح جناتــه مــع الصديقيــن والشــهداء ، 
وألهمنــا وذويــه الصبــر والســلوان وحســن العــزاء.

عبد الواحد محمد أحمد النور

رئيس حركة/ جيش تحرير السودان

١٢ أبريل ٢٠٢٠م

احلركة الشعبية لتحرير السودان
الفريق مالك مالك عقار يقدم تعازيه للشعب السوداني

وداعًا حزينًا أيقونة النضال الوطني الراحل المناضل فاروق أبو عيسى

تلقيــت ظهــر اليــوم األحــد الموافــق 12 ابريــل 2020م نبــأ وفــاة األســتاذ المناضــل الكبيــر فــاروق أبــو عيســى بعــد 
مســيرة طويلــة مــن العطــاء الوطنــي والنضالــي ، حيــث ظــل الفقيــد طيلــة حياتــه داعمــًا للديمقراطيــة والتحــرر 
الوطنــي وســيادة حكــم القانــون فــي الســودان، وظــل مســخرًا كل جهــوده ووقتــه لتلــك الغايــات النبيلــة ولــم 
يتوقــف يومــًا مــا مــن أجــل تحقيــق تلــك األهــداف التــي ناضــل مــن أجلهــا وقــدم الكثيــر مــن الجهــود والتضحيــات 
فــي مختلــف جبهــات النضــال الوطنــي ، وعمــل عــى تعريــة النظــام البائــد وسياســاته فــي مختلــف المحافــل 

السياســية والقانونيــة .

رحــم هللا الفقيــد فــكان رمــزًا ملهمــًا لشــعبه ، أتقــدم بخالــص التعــازي والمواســاة للشــعب الســوداني وألســرته 
الكبيــرة والصغيــرة وزمائــه وأصدقائــه ورفاقــه فــي النضــال فــي هــذا الفقــد الجلــل .

»إنا لله إنا إليه راجعون«
مالك عقار أير

رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
أولو - إقليم النيل األزرق

12 ابريل 2020
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حركة العدل و املساواة
تنعــي حركــة العــدل والمســاواة الســودانية المناضــل األســتاذ/ فــاروق أبــو عيســى رئيــس تحالــف قــوى اإلجمــاع 

الوطنــي الــذي وافتــه المنيــة اليــوم.

أفنــى األســتاذ فــاروق أبــو عيســى عمــره مناضــًا مــن أجــل إرســاء دعائــم الحريــة والديمقراطيــة والحكــم الرشــيد 
فــي الســودان، وفــي ســبيل ذلــك واجــه شــتى صنــوف األذى والتنكيــل وأمضــى وقتــًا معتبــرًا مــن حياتــه فــي 
الســجون. انتخــب أمينــًا عامــًا التحــاد المحاميــن العــرب لعــدد مــن الــدورات امتــدت لزهــاء العشــرين عامــًا.

يعتبــر األســتاذ فــاروق أبــو عيســى أحــد أبــرز رمــوز العمــل السياســي والحقوقــي فــي البــاد وبوفاتــه يكــون الســودان 
قــد فقــد أحــد أبنائــه البــررة المخلصيــن.

نسأل هللا له الرحمة والمغفرة وصادق التعازي ألسرته ورفاقه وللشعب السوداني.

»إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون«

معتصم أحمد صالح - أمين اإلعام، الناطق الرسمي

١٢ أبريل ٢٠٢٠
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التيار االحتادي احلر
„كل نفــس ذائقــة المــوت وانمــا توفــون أجوركــم يــوم القيامــة فمــن زحــزح عــن النــار وأدخــل الجنــة فقــد فــاز ومــا 

الحيــاة الدنيــا إال متــاع الغــرور« صــدق هللا العظيــم

اللهــم ارحــم فاروقــًا فقــد كان فارســًا مــن فرســان الوطــن وكان بطــًا مــن أبطــال النضــال الوطنــي ضــد الدكتاتوريــة 
والقهــر والظلــم وكان سياســيًا مطبوعــًا تميــز بالحكمــة والــرأي الســديد وكان عالمــًا قانونيــًا ومحاميــًا فــذًا ونقابيــًا 
متمكنــًا فــي مجالــه، شــرف بادنــا محليــًا وإقليميــًا وقــاد اتحــاد المحاميــن العــرب لســنوات طــوال نــال فيهــا 

احتــرام كل مــن عرفــه. 

لقــد كان المرحــوم األســتاذ فــاروق أبــو عيســى أحــد قــادة ثــورة أكتوبــر وارتبــط اســمه بليلــة المتاريــس لحمايــة 
الثــورة وهــي نفــس التــروس التــي اســتخدمها شــبابنا األشــاوس فــي ثــورة ديســمبر وأســقطوا بهــا دولــة اإلســام 

السياســي الجائــرة المســتبدة .

أال رحم هللا فقيدنا رحمة واسعة وأسكنه الفردوس األعلي من الجنان.

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

د عبدالرحيم عبدهللا / التيار االتحادي الحر
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اجلبهة الوطنية العريضة
الجبهــة الوطنيــة العريضــة تنعــى القائــد الفــذ، فــارس المتاريــس، المناضــل الكبيــر والقانونــي الضليــع الشــهيد 

فــاروق أبــو عيســى رئيــس قــوى اإلجمــاع الوطنــي.

بسم هللا الرحمن الرحيم

قال تعاىل:

الَِّذيــَن  ابِِريــَن *  ــِر الصَّ َمــَراِت َوَبشِّ ْنُفــِس َوالثَّ ْمــَواِل َواأْلَ اأْلَ ِمــَن  َوَنْقــٍص   
ِ
اْلَخــْوِف َواْلُجــوع ِمــَن  بَِشــْيٍء  َوَلَنْبُلَونَُّكــْم 

ِهــْم َوَرْحَمــٌة َوُأوَلِئــَك ُهــُم  ــِه َوإِنَّــا إَِلْيــِه َراِجُعــوَن ُأوَلِئــَك َعَلْيِهــْم َصَلــَواٌت ِمــْن َربِّ إَِذا أََصاَبْتُهــْم ُمِصيَبــٌة َقاُلــوا إِنَّــا لِلَّ
)157/  156 /155 البقــرة:   ) اْلُمْهَتــُدوَن. 

تنعــى الجبهــة الوطنيــة العريضــة لألمــة الســودانية وللعالــم أجمــع المغفــور لــه بــإذن هللا الشــهيد ،القائــد الفــذ ، 
فــارس المتاريــس ، المناضــل الكبيــر والقانونــي الضليــع ، فــاروق أبــو عيســى رئيــس قــوى اإلجمــاع الوطنــي والــذي 

استشــهد بمدينــة الخرطــوم ظهــر اليــوم األحــد الموافــق 12.04.2020.

عــرف القائــد فــاروق أبــو عيســى بمواقفــه النضاليــة المشــهودة مــن أجــل المواطــن والوطــن ، وضــد األنظمــة 
الشــمولية والدكتاتوريــة ، حيــث قاتــل وتحــدى النظــم الشــمولية والدكتاتوريــة ببادنــا ، وقــاد جماهيــر الشــعب 

الســوداني مــن أجــل إســقاطها ، وقضــى ســنوات عديــدة مــن حياتــه بســجونها وبيــوت أشــباحها.

بــدأ القائــد الشــهيد أبــو عيســى حياتــه السياســية بمقاومــة نظــام عبــود الشــمولي الدكتاتــوري ، وقــاد ثــورة أكتوبــر 
العمــل  أبــو عيســى  الشــهيد  بإســقاط نظــام عبــود. كمــا ولــج  التــي عجلــت  المتاريــس  1964 بهندســة فكــرة 
النقابــي والنضالــي فــي وقــت مبكــر مــن حياتــه، وأصبــح مــن القيــادات النقابيــة - ليــس عــى مســتوى الســودان 
فحســب- بــل قــاد نقابــة المحاميــن العــرب لســنوات عــدة. كان الزعيــم الشــهيد أبــو عيســى الدينمــو والعمــود 
الفقــري للتجمــع الوطنــي الديمقراطــي الــذي تأســس عــام 1989 مــن أجــل إســقاط نظــام اإلنقــاذ الشــمولي ، 
وظــل الشــهيد أبــو عيســى يقــود التجمــع ، حيــث حمــل القضيــة الوطنيــة الســودانية إىل جميــع المنابــر الدوليــة 
، وتعــرض للتهديــد مــن قبــل أجهــزة نظــام اإلنقــاذ األمنيــة ، نتيجــة لمواقفــه النضاليــة البطوليــة المشــهودة. 
فــي عــام 2011 واصــل الزعيــم الشــهيد فــاروق أبــو عيســى نضالــه بتأسيســه مــع عــدد مــن الكيانــات السياســية 
المعارضــة لقــوى اإلجمــاع الوطنــي إلســقاط نظــام اإلنقــاذ الشــمولي ، وقادهــا إىل آخــر لحظــات مــن حياتــه، حيــث 
ثــورة ديســمبر المجيــدة وإســقاط رأس النظــام.  لــه مواقــف نضاليــة بطوليــة مشــهودة قــادت النــدالع  كانــت 
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كمــا ســجل القائــد الشــهيد أبــو عيســى موقفــأ وطنيــأ صادقــأ بتحفظــه بلجنــة الدســتور عــى اإلعــان الدســتوري 
باعتبــاره لــن يمّكــن قــوى الثــورة مــن تحقيــق جميــع أهدافهــا ومطالبهــا وإنجــاز مهــام الفتــرة االنتقاليــة .

للشــهيد فارس المتاريس؛ فاروق أبو عيســى مســيرة زاخرة وحافلة بالنضال واإلنجازات ، حيث حصد الشــهيد 
أبــو عيســى العديــد مــن الجوائــز واألوســمة عــى المســتوى القومــي واإلقليمــي والدولــي لــدوره الرائــد فــي مناصــرة 
قضايــا تعزيــز قيــم حقــوق اإلنســان وإقامــة دولــة القانــون ، وعمــل الفقيــد صاحــب المبــادئ والقيــم مــن أجــل 
وطنــه لتحقيــق معانــي الحريــة والســام والعدالــة والمســاواة والديمقراطيــة والتنميــة والرفاهيــة ألبنــاء شــعبنا ، 
كمــا ظــل وفيــأ للقضيــة وهــو يدعــم العمــل الوطنــي غيــر وجــل وال هّيــاب ولــو كان ذلــك عــى حســاب ذاتــه وأســرته.

إننــا باســمنا ونيابــة عــن الجبهــة الوطنيــة العريضــة قيــادة وقاعــدة داخــل الســودان وفــي كل دول المهجــر نعــزي 
أنفســنا ونعــزي أســرته العظيمــة المعطــاءة ونعــزي جميــع الثــوار األحــرار بمــدن وقــرى الســودان المختلفــة ، وكافــة 
جماهيــر الشــعب الســوداني ، فهــو أب لــكل الســودانيين الشــرفاء األطهــار. ولئــن فارقنــا جســده فســوف يظــل 
بمواقفــه وفكــره ورؤيتــه فــي قلوبنــا حاضــرأ انتصارنــا الحاســم ضــد الطاغــوت اإلنقــاذي يشــاركنا االنتصــار الــذي 

قــاده وشــارك فــي صنعــه.

اللهــم إن القائــد الشــهيد أبــو عيســى كان غاليــأ عندنــا فاجعلــه عزيــزأ عنــدك وأســبغ عليــه رحمتــك وأدخلــه جناتــك 
مــع النبييــن والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن وألهمنــا وأســرته الصبــر الجميــل وإن العيــن لتدمــع والقلــب 
ليحــزن وإنــا لفراقــك يــا فــاروق لمحزونــون وال حــول وال قــوة إال باللــه وال نقــول إال مــا يرضــي هللا »إنــا للــه وإنــا إليــه 

راجعــون«.

هيئة قيادة الجبهة الوطنية العريضة

األحد الموافق 12.04.2020



ما�ن134 �ي ال�ن
�ق  ما�ب

ً
ا �ي ا�ق ارو�ق ... �ب س�       ال�ن وع�ي �ب أ

ارو�ق � �ن

مومتر البجا املعارض
نعي أليم

بسم هللا الرحمن الرحيم

ينعــى موتمــر البجــا المعــارض البــاد قاطبــة فــي وفــاة المرحــوم األســتاذ فــاروق أبــو عيســى شــيخ المناضليــن 
وأحــد رمــوز النضــال الوطنــي الــذي وهــب حياتــه لخدمــة البــاد، أفنــى ونــذر حياتــه مــن أجــل ذلــك .المرحــوم مــن 
أوائــل الذيــن أفنــوا حياتهــم مــن أجــل حقــوق اإلنســان داخــل وخــارج البــاد . ناطــح نظــام اإلنقــاذ االســتبدادي 
ووقــف ضــد االخطبــوط الكيزانــي منــذ قيــام االنقــاب المشــؤوم وتعــرض لــكل صنــوف الظلــم مــن اعتقــاالت فــي 
زنازيــن النظــام ولكــن ظــل ثابتــًا عــى مواقفــه وقابضــًا عــى جمــر القضايــا المشــروعة إىل أن تحقــق حلمــه بســقوط 

الطاغيــة وأذنابــه .

نعــزي كل الســودانيين فــي أرجــاء البــاد المختلفــة وتعــزي بصــورة خاصــه أســرته الصغيــرة وأســرته الممتــدة »إنــا 
للــه وإنــا إليــه راجعــوان« .

دكتور موسي سيدى محمد

رئيس موتمر البجا المعارض )القيادة الشرعية(
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حركة حترير كوش السودانية
*نعي اليم* 

تتوجــه *حركــة تحريــر كــوش الســودانية* بخالــص العــزاء للشــعب الســوداني فــي رحيــل واحــد مــن أخلــص الرمــوز 
الوطنيــة المناضــل الكبيــر والقانونــي الضليــع/

*األستاذ / فاروق أبو عيسى*

اليــوم األحــد الموافــق ١٢ ابريــل ٢٠٢٠م ،إننــا إذ ننعــي رحيــل المناضــل الكبيــر ، فإنــه يثمــن  الــذي رحــل ظهــر 
المســيرة النضاليــة الطويلــة التــي بدأهــا الراحــل منــذ شــبابه، فــي مواجهــة األنظمــة الدكتاتوريــة التــي مــرت عــى 
البــاد ، عرفتــه المعتقــات والســجون حتــى بــات أيقونــة نضاليــة، للدفــاع عــن حقــوق الوطــن، كان مــن أبــرز 
القــادة الميدانييــن لثــورة أكتوبــر المجيــد قــاد المواكــب والمظاهــرات فــي كل ســاحات النضــال ولعــب دورًا هامــًا 
فــي محاصــرة نظــام اإلنقــاذ وكان مــن أوائــل الذيــن قــادوا العمــل الدبلوماســي الثــوري لمحاصــرة نظــام اإلنقــاذ 
الغاشــم مــن موقعــه كأميــن عــام التحــاد المحاميــن العــرب وفــي ظــل قيادتــه تــم تكويــن قــوى اإلجمــاع الوطنــي ، 

وكان حضــورًا بــارزًا فــي يــوم إعــان الحريــة والتغييــر، كان دائــم الدفــاع عــن ثوابــت األمــة واســتقالها.

ال تكفيــه كلمــات الرثــاء، وال بيانــات النعــي، وعزاؤنــا فيــه، أن محبيــه ورفاقــه ســيظلون قابضيــن عــى الثوابــت 
الوطنيــة، وأهــداف الثــورة فــي العيــش والســام والحريــة والعدالــة االجتماعيــة والكرامــة اإلنســانية، واالســتقال 

الوطنــي التــي عــاش مــن أجلهــا المناضــل الراحــل.

»إنا لله وإنا إليه راجعون »

رشا فاروق عبدالرحمن 

األمين اإلعامي والناطق الرسمي *لحركة تحرير كوش السودانية *

١٢ أبريل ٢٠٢٠م
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اجلبهة السودانية للتغيري
تنعى لألمة السودانية قاطبة رحيل بطل ليلة المتاريس العظيمة فاروق أبو عيسى

فــي أعــى وأســمى مراقــي التوصيــف لكلمتــي حــزن وأســى، تنعــى الجبهــة الســودانية للتغييــر، لألمــة الســودانية 
قاطبــة، بــل واألمــة األفريقيــة والعربيــة، رحيــل األســتاذ المحامــي فــاروق أبــو عيســى وزيــر الخارجيــة األســبق، 
ورئيــس اتحــاد المحاميــن العــرب، الــذي رحــل عــن دنيانــا فــي صبــاح اليــوم الموافــق، 12/أبريــل/2020، بعــد أن 
قهــر المــرض صمــودًا وجلــدًا. ترجــل زعيــم جبهــة الهيئــات، وأحــد فرســان ليلــة المتاريــس العظيمــة، والمدافعيــن 

عــن حــق اإلنســان بوصفــه إنســانًا وحســب، متخطيــًا العــرق والديــن والجغرافيــا.

المــوت علينــا حــق كمــا الحيــاة، وال نقــول إال مــا يرضــي هللا، وإنــا يــا فــاروق أبــو عيســى لفراقــك لمكلومــون، فنــم 
هانئــًا فــي رحلتــك الســرمدية، بعــد أن أديــت أمانــة كلمــة النضــال، وحفظــت قداســة االلتــزام لقضايــا شــعبك 
العظيــم، مــن خــال رحلتــك الطويلــة القصيــرة، لقــد أديــت دينــك الوطنــي كامــًا غيــر منقــوص لوطــن أحببتــه 

وأحبــك، ومنحتــه مــا وســعك، وبادلــك المنــح والعطــاء بــا حــدود.

رحــل عــن دنيانــا رمــز مــن رمــوز الحركــة الوطنيــة، وملهــم للثــورات ضــد الديكتاتوريــات، والشــموليات، فــا ُتذكــر 
ثــورة أكتوبــر المجيــدة إال واقتــرن اســمه بهــا واحــدًا مــن حشــودها، وبطــًا مــن أبطالهــا، وأحــد صانعيهــا ومفجريهــا. 
الحريــة  بــدأه مــن مواثيــق  إليــه الســتكمال مــا  الحاجــة  أمــس  رحــل عنــا األســتاذ فــاروق فــي وقــت نحــن فــي 
والديمقراطيــة والعدالــة والســام التــي كان أحــد المســاهمين فــي صياغتهــا وظــل حارســًا أمينــًا لهــا، ومدافعــًا 

عنهــا حتــى آخــر أنفاســه الطاهــرة.

ســيظل األســتاذ المحامــي فــاروق أبــو عيســى ملهمــًا لــكل األجيــال بمــا قــدم مــن تضحيــات عظيمــة، خصمــًا عــى 
حريتــه التــي دفعهــا طائعــًا مختــارًا قربانــًا لقيــم الحريــة والديمقراطيــة، وحيــاة العــزة، والكرامــة إلنســان الســودان 

الــذي انتمــى إليــه فــي الســراء والضــراء، ودفاعــًا عــن عــزة وطنــه الــذي حملــه معــه أينمــا حــل وكان.

نعــزي أنفســنا نحــن فــي الجبهــة الســودانية للتغييــر، فــي مصابنــا الجلــل، ومصــاب األمــة الســودانية الكبيــر، وكل 
األمــم المحبــة لحيــاة الحريــة والديمقراطيــة، وتعازينــا الحــارة موصولــة إىل بنتيــه، وأســرته الصغيــرة والكبيــرة، 

وأصدقائــه ورفقــاء دربــه عــى امتــداد الوطــن، وصبــرًا جميــًا وهللا المســتعان.

 »إنا لله وإنا إليه راجعون« صدق هللا العظيم.
الجبهة السودانية للتغيير

12/ أبريل/2020
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احلزب االشرتايك الدميقراطي الوحدوي  
 )حشد الوحدوي( 

           نعي أليم وعزاء واجب 

بمزيد من الحزن واألسى، وبعد الرضا بقضاء هللا وقدره، ينعي حزب حشد الوحدوي اىل الشعب السوداني 
المغفــور لــه بــاذن هللا المناضــل االســتاذ وشــيخ التــروس، بطــل ليلــة المتاريــس فــي ثــورة أكتوبــر المجيــدة، معلــم 
الــكل رفيــق الــدرب  فــاروق أبوعيســى المحامــي- رئيــس الهيئــة العامــة لتحالــف قــوى االجمــاع الوطنــي، الــذي 

حدثــت وفاتــه بعــد معانــاة مــع المــرض نهــار هــذا اليــوم األحــد الموافــق ١٢ أبريــل ٢٠٢٠م. 

إن الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي الوحــدوي اذ ينعــي قائــد الثــوار وملهــم الصامديــن، ننعــي فيــه قــوة الشــكيمة 
والثبــات عــى المبــدأ ورجاحــة العقــل الثــوري واتــزان الفكــر السياســي، واننــا اذ ننعيــه، نعــزي فيــه أنفســنا وحزبنــا 

قبــل أن نعــزي شــعب الســودان قاطبــة، وأهلــه وعشــيرته واســرته المكلومــة. 

لقــد كان الفقيــد رحمــه هللا رحمــة واســعة نعــم الرفيــق، ونعــم القائــد والمعلــم واألب واألخ والزعيــم الــذي ال تليــن 
لــه قنــاة وال تتخفــص لــه رايــة، وال تضعــف لــه شــكيمة.  

لقــد ظــل رحمــه هللا تعــاىل وهــو فــي قمــة التعــب واالرهــاق ومصارعــة المــرض، يعمــل باصــرار وعزيمــة فــي 
مناهضــة األنظمــة الديكتاتوريــة والعمــل عــى تحريــر الشــعب الســوداني مــن قهــر الحكومــات، وكان ال يخشــى 
فــي الحــق لومــة الئــم، يســعى دائمــا لوحــدة القــوى السياســية وتحريــض الشــباب والنســاء والرجــال مــن أجــل 

النهــوض فــي وجــه الظلــم والحفــاظ عــى كرامــة الوطــن والمواطنيــن. 

نسأل هللا تعاىل أن يرحم فقيدنا وفقيد الوطن أبوعيسى رحمة واسعة، وأن يتقبله قبوال حسنا مع الصديقين 
والشهداء وحسن أؤلئك رفيقا.

وأنا لله وانا اليه راجعون

هيئة القيادة الجماعية

األحد ١٢ أبريل ٢٠٢٠م
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احلزب االحتادي الدميقراطي-اجلبهة الثورية
*نعي فقيد الوطن والسام* 

بسم هللا الرحمن الرحيم

ابِِريــَن ▪   ــِر الصَّ َمــَراِتۗ  َوَبشِّ نُفــِس َوالثَّ ْمــَواِل َواأْلَ ــَن اأْلَ  َوَنْقــٍص مِّ
ِ
ــَن اْلَخــْوِف َواْلُجــوع قــال تعــاىل )َوَلَنْبُلَونَُّكــم بَِشــْيٍء مِّ

ِئــَك  ِهــْم َوَرْحَمــٌةۖ  َوُأوَلٰ بِّ ــن رَّ ِئــَك َعَلْيِهــْم َصَلــَواٌت مِّ ــِه َوإِنَّــا إَِلْيــِه َراِجُعــوَن ▪  ُأوَلٰ ِصيَبــٌة َقاُلــوا إِنَّــا لِلَّ الَِّذيــَن إَِذا أََصاَبْتُهــم مُّ
ُهــُم اْلُمْهَتــُدوَن( صــدق هللا العظيــم

ينعــى الحــزب االتحــادي الديمقراطي-الجبهــة الثوريــة الشــعب الســوداني وأســرة المناضــل فــاروق أبــو عيســى 
الــذي وافتــه المنيــة اليــوم األحــد 12 أبريــل 2020

فــكان الفقيــد دمــث األخــاق طيــب المعشــر ثاقــب الرؤيــة. تغلغــل فــي قلــوب الشــعب الســوداني بمواقفــه 
بــه  لــم تعتريهــا الجلجلــة وال الزحزحــة تجــاه األنظمــة الشــمولية والديكتاتوريــة رغــم مــا لحــق  التــي  الوطنيــة 
المدنــي والمســلح ، وكان  الســودانية بشــقيها  المعارضــة  مــن بطــش وتعذيــب وتنكيــل وعمــل عــى توحيــد 
عــراب )حلحلــة( عضــال القضايــا السياســية بيــن الفرقــاء ، ولقــد لعــب دورًا محوريــًا فــي دفــع عمليــة الســام 
باتصاالتــه المكثفــة مــع قيــادات الجبهــة الثوريــة، وكان يتشــوق أن يشــهد تتويــج الســام الشــامل مــن أجــل 
الحريــة والديمقراطيــة والمواطنــة المتســاوية بيــن الشــعب الســوداني الواحــد بيــد أن لــكل أمــة أجــل فــإذا جــاء 

أجلهــم ال يســتأخرون ســاعة واليســتقدمون.

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

*إعام الحزب االتحادي الديمقراطي-الجبهة الثورية* 

*األحد 11 أبريل 2020*
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حركة / جيش حترير السودان
تتقــدم حركــة / جيــش تحريــر الســودان بخالــص التعــازي وعميــق المواســاة إىل الشــعب الســوداني فــي وفــاة 
األســتاذ فــاروق أبــو عيســى والــذي انتقــل إىل جــوار ربــه اليــوم األحــد الموافــق 12 أبريــل 2020م، ســائلين المــوىل 
لــه ويتقبلــه قبــواًل حســنًا مــع الصديقيــن والشــهداء ويلهــم ذويــه وأهلــه الصبــر  عــز وجــل أن يرحمــه ويغفــر 

والســلوان وحســن العــزاء. 

الحركة ترسل أحّر التعازي لذوي الفقيد وأسرته وزمائه في عموم السودان وخارجه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

*محمد حسن هارون*

*الناطق الرسمي للحركة*

12 أبريل 2020م
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األحزاب السياسية العربية

احلزب الشيوعي املرصي

ــــــــــــــ وداعًا المناضل العربي الجسور » فاروق أبو عيسى » ـــــــــــــــــــــــــ

ببالــغ الحــزن واألســى تلقينــا نبــأ رحيــل رجــل مــن المناضليــن العظــام فــي الوطــن العربــي وفــي الســودان الشــقيق 
القديــر، صديقــًا مقربــًا  المحامــي   .. لعــدة دورات متتاليــة  العــرب  المحاميــن  الســابق التحــاد  الســكرتير  هــو 
للحــزب الشــيوعي المصــري األســتاذ »فــاروق أبــو عيســى« والــذي ناضــل منــذ مطلــع شــبابه ضــد االســتعمار 
فــي ســبيل الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة لشــعبه وضمــن صفــوف حزبــه الشــيوعي الســوداني 
كان قائــدًا بمعنــى الكلمــة مــن أوائــل قــادة ثــورة أكتوبــر الســودانية المجيــدة عــام 1964 ، وهــو مــن أعلــن ليلــة 
المتاريــس العظيمــة فقــد كان زعيمــًا لجبهــة الهيئــات، وحديثــًا ســاهم المناضــل فــاروق أبــو عيســى فــي صياغــة 
كل مــن ميثــاق التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، ميثــاق اإلجمــاع الوطنــي، ثــم إعــان قــوى الحريــة والتغييــر.. والتــي 

قــادت الشــعب الســوداني لانتصــار ..

تعازينــا القلبيــة لشــعب الســودان الشــقيق وللشــعب العربــي وفــي القلــب منــه المحاميــن العــرب وقــوى اليســار 
العربــي ولزوجتــه الفاضلــة وابنتيــه ولرفــاق تاريخــه المشــرف ولحزبــه الشــيوعي الســوداني بكافــة أعضائــه – وإننــا 

لواثقــون كل الثقــة أن رفاقــة عــى دربــه ســائرون الســتكمال مهــام الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة .

رحم هللا الفقيد وغفر له وألهمنا وعائلته وأسرته ورفاقه الصبر والسلوان

12 أبريل 2020 الحزب الشيوعي المصري
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احلزب الشيوعي االردين
السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني الشقيق الرفيق  مختار الخطيب المحترم

تحية رفاقية حارة وبعد

القلبيــة  التعــازي  إليكــم بخالــص  ابعــث  باســمي، وباســم الحــزب الشــيوعي االردنــي، قيــادة وكــوادر وأعضــاء، 
برحيــل الشــخصية  السياســية الوطنيــة والتقدميــة والحقوقيــة الســودانية  والعربيــة البــارزة، المناضــل األســتاذ 
فــاروق عيســى، احــد المناضليــن االشــداء والبارزيــن فــي الحركــة الديمقراطيــة والتقدميــة الســودانية والعربيــة، 
صاحــب ألمواقــف الصلبــة فــي الدفــاع عــن الحريــات الديمقراطيــة والعامــة فــي الســودان وســائر البلــدان العربيــة 
أثنــاء تبوئــه منصــب األميــن العــام التحــاد المحاميــن العــرب، والمناضــل البــارز فــي صفــوف الحــزب الشــيوعي، 
والحقــا فــي الحركــة الديمقراطيــة الســودانية، مــن أجــل التحــرر الوطنــي والحريــة والديمقراطيــة الحقــة والعدالــة 

االجتماعيــة.

وحزبنــا، إذ يعــز عليــه رحيــل هــذه الشــخصية المناضلــة فــي هــذه الظــروف التــي نحــن فــي أمــس الحاجــة إىل 
امثالــه، نعــرب لكــم، ايهــا الرفيــق العزيــز، ولجميــع رفاقــه ومقــدري افضالــه ومآثــره، وألســرته بأحــر التعــازي وأصدق 

مشــاعر المواســاة.

االمين العام للحزب الشيوعي االردني

فرج اطميزه

عّمان  13 ابريل 2020م.
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اللقاء اليساري العريب
الرفيق محمد مختار الخطيب

األمين العام للحزب الشيوعي السوداني

الرفيقات والرفاق

بأســف وحــزن شــديدين تلقينــا نبــأ وفــاة الرفيــق المناضــل الكبيــر فــاروق أبــو عيســى، العضــو الســابق فــي المكتــب 
السياســي لحزبكــم واألميــن العــام الســابق التحــاد المحاميــن العــرب وأحــد قــادة ثــورة الشــعب الســوداني.

كان لــي شــرف معرفــة الرفيــق الراحــل، هــو والرفيقيــن القائديــن الشــهيدين عبــد الخالــق محجــوب والشــفيع 
أحمــد الشــيخ، يــوم أتيــت إىل الخرطــوم فــي العــام ١٩٧٠ مــن أجــل تمثيــل شــابات لبنــان فــي المؤتمــر الــذي نظمتــه 
المرحومــة الرفيقــة فاطمــة إبراهيــم، طليعــة الحركــة النســائية الســودانية، بالتعــاون مــع اليونيســكو مــن أجــل 
بحــث كيفيــة القضــاء عــى األميــة فــي صفــوف النســاء العربيــات. وإذ أذكــر هــذا الحــدث، فذلــك بســبب الرعايــة 
واالهتمــام الــذي أحاطنــي بــه حزبكــم الشــقيق، وبالتحديــد الرفيقيــن المرحوميــن فاطمــة إبراهيــم وفــاروق أبــو 
عيســى الــذي عــدت التقيتــه مــرارًا فــي لبنــان والــذي قــدم التضامــن والدعــم الــا محدوديــن للمقاومــة الوطنيــة 

اللبنانيــة فــي وجــه العــدوان الصهيونــي عــى وطننــا. 

لكم، أيها الرفاق، وعبركم للشعب السوداني الثائر الذي أحب الفقيد الكبير وتعلم منه الكثير، أحّر التعازي.

د. ماري ناصيف - الدبس 

منسقة اللقاء اليساري العربي 

بيروت في ١٢ نيسان / ابريل
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املنظمات السودانية
اجلبهة الدميقراطية للمحامني

يابا مع السامة 
يا سكة سامة 
يا كالنخلة هامة 
قامة واستقامة 

بأســمى آيــات التعــازى تنعــى الجبهــة الديمقراطيــة للمحاميــن الســودانيين المناضــل الجســور والرمــز الوطنــي 
النبيــل األســتاذ / فــاروق أبــو عيســى المحامــي الــذي وافتــه المنيــة اليــوم األحــد ١٢ أبريــل ٢٠٢٠ بالخرطــوم .

قضــى الفقيــد جــل حياتــه منافحــًا شرســًا ضــد أنظمــة القمــع والطغيــان وكــرس حياتــه ومهنتــه مــن أجــل نصــرة 
المظلوميــن والضعفــاء وإرســاء دعائــم الحريــة والديمراطيــة وحقــوق اإلنســان، وكان شــامخًا كالطــود العظيــم لــم 
تلــن لــه قنــاة ولــم يهــادن أنظمــة البطــش والطغيــان ممــا تســبب فــي قضــاء ســنوات مــن عمــره فــي زنازيــن الطغــاة 
والتــي لــم تــزده إال عزيمــة وإصــرارًا حتــى بلــغ غايــة آمالــه بكونــه أحــد ركائــز ثــورة ديســمبر المجيــدة التــي ناضــل 

كثيــرًا ضــد طغمــة يونيــو حتــى شــهد تحقيــق النصــر العظيــم عــى أيــدي شــعبنا .

تخــرج الفقيــد مــن كليــة الحقــوق باإلســكندرية قبــل انقــاب عبــود وانخــرط فــي النضــال الوطنــي منــذ ريعــان 
صبــاه وكان أحــد الكــوادر القياديــة فــي جبهــة الهيئــات ضــد نظــام عبــود حتــى ســقوطه ثــم مــا لبــث أن عــاد 
للنضــال الوطنــي ضــد دكتاتوريــة النميــرى ولــم يســلم مــن االعتقــال والتشــريد حتــى ســقوط النظــام المايــوي، 
وحيــن اســتوىل اإلســاميون عــى الســلطة عــاد لموقعــه الطبيعــي فــي النضــال ضــد الدكتاتوريــة فخبــر معتقاتهــم 

وزنازينهــم وظــل عــى مبادئــه حتــى شــهد تحقيــق ثــورة ديســمبر المجيــدة . 

انخــرط الفقيــد فــي العمــل النقابــي وصــار أحــد فرســان نقابــة المحاميــن الســودانيين وطبقــت شــهرته اآلفــاق 
حيــن شــارك فــي الفعاليــات القانونيــة عــى مســتوى أفريقيــا والوطــن العربــي حتــى شــغل منصــب االميــن العــام 

للمحاميــن العــرب .

برحيلــه تفقــد البــاد علمــا بــارزا مــن اعــام القانــون ورمــزا مــن رمــوز النضــال الوطنــي ضــد انظمــة القمــع ومنافحــا 
جســورا مــن اجــل الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان .

اال رحم هللا الفقيد والهم الصبر اسرته وزمائه ومعارفه .

الجبهة الديمقراطية للمحامين 

١٢ أبريل ٢٠٢٠
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هيئة محامي دارفور
في مواساة الشعب السوداني في فقده الجلل 

األستاذ / فاروق أبو عيسى  الرئيس الفخري لهيئة محامي دارفور)عدة دورات(
بسم هللا الرحمن الرحيم 

ْنَيــا ُنْؤتـِـِه ِمْنَهــا َوَمــْن ُيــِرْد َثــَواَب  ــًاۗ  َوَمــْن ُيــِرْد َثــَواَب الدُّ قــال تعــاىل )َوَمــا َكاَن لَِنْفــٍس َأْن َتُمــوَت إاِلَّ بـِـِإْذِن هللاَِّ كَِتاًبــا ُمَؤجَّ
اكِِريَن( آل عمران صدق هللا العظيم اآْلِخَرِة ُنْؤتِِه ِمْنَهاۚ  َوَسَنْجِزي الشَّ

     إنتقــل إىل جــوار ربــه يــوم األحــد الموافــق 12/ 2020/4 أحــد المناضليــن األفــذاذ ورائــدا مــن رواد العمــل 
العــام وحركــة الحقــوق المدنيــة أســتاذ األجيــال فــاروق أبــو عيســى، وتمــت مــواراة جثمانــه الطاهــرة بمقابــر البكــري 
بــأم درمــان ، لقــد ظــل المغفــور لــه بــإذن هللا األســتاذ فــاروق بــاذال حياتــه فــي خدمــة قضايــا بــاده وتعــرض فــي 
ســبيلها للماحقــات والســجون واالعتقــاالت الكيديــة المتكــررة والتعذيــب، تولــي وظائــف عامــة داخــل الســودان 
وخارجــه  وكان فــي خدمــة وطنــه ومواطنيــه ، وخــال توليــه لمنصــب األميــن العــام التحــاد المحاميــن العــرب 
لعــدة دورات ،كان وأجهــة مشــرقة للســودان ،عــاد إىل البــاد ليواصــل الكفــاح المدنــي إلســترداد الديمقراطيــة 
والحريــات، وبــادر فــي طــرح فكــرة تأســيس قــوى اإلجمــاع الوطنــي ،كمؤسســة جامعــة للتنظيمــات السياســية 
وقــوى المجتمــع المدنــي  وأتصــل بالهيئــة والتــي بدورهــا شــاركت فــي إجــراءات التحضيــر وفــي عضويــة قــوى 
اإلجمــاع الوطنــي ، تشــرفت الهيئــة بتوليــه لرئاســتها  الفخريــة ، وكان أول رئيســا فخريــا لهــا ولعــدة دورات ، 
فــي مايــو 2008 عقــب الهجــوم عــى أم درمــان ســارع فــي تلبيــة دعــوة الهيئــة مــع زمائــه مــن كبــار المحاميــن 
الوطنييــن ومنهــم المغفــور لهمــا بــإذن هللا األســتاذ الجليــل علــي محمــود حســنين والدكتــور الجســور أميــن 
مكــي مدنــي ، فتــم تأســيس الهيئــة القوميــة للدفــاع عــن المتأثريــن بأحــداث الهجــوم علــي أم درمــان ، ،وأختيــر 
األســتاذ فــاروق أبــو عيســى لرئاســتها باإلجمــاع ،والدكتــور أميــن مكــي مدنــي لرئاســة لجنتهــا القانونيــة والدكتــور 
إبراهيــم األميــن لرئاســة لجنــة الخدمــات الصحيــة والعاجيــة، وكانــت تلــك الهيئــة القوميــة هــي منصــة الدفــاع 
األول عــن األالف مــن أبنــاء دارفــور ضــد هجمــة النظــام البائــد العنصريــة ضــد أبنــاء دارفــور وقــد أتخــذ النظــام مــن 
الهجــوم علــي أم درمــان زريعــة لماحقــة األســر واألفــراد ،وقدمــت الهيئــة القوميــة العــون القانونــي للذيــن تعرضــوا 
لاعتقــاالت التعســفية والكيديــة وقــد قضــى البعــض نحبهــم فــي المعتقــات والســجون ، كمــا قدمــت  الثيــاب 
والعــاج ، وكان المئــات فــي المعتقــات مرضــى وحفايــا يخضعــون للتعذيــب  البدنــي والنفســي ، وأقامــت 
الهيئــة المؤتمــرات الصحفيــة الراتبــة تصــدت فيهــا لمزاعــم النظــام البائــد ،وكان أســتاذ األجيــال فــاروق أبــو عيســى 

فــي مقدمــة الصفــوف ينافــح عــن دارفــور وأبنائهــا وعــن المطالــب العادلــة لدارفــور.
 نســأل هللا تعــاىل أن يتقبــل الفقيــد الراحــل مــع الصديقيــن والشــهداء وحســن أولئــك رفيقــا ،والتعــازي الحــارة 
لزوجتــه المكلومــة نعمــات وأبنتيــه أمــل ونهلــة ولجمــوع الشــعب الســوداني ،وإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون ، وال 

حــول وال قــوة إال باللــه العلــي العظيــم .
هيئة محامي دارفور – 13/ 4/ 2010
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جلنة تسيري نقابة املحامني السودانيني
نعي أليم

   بسم هللا الرحمن الرحيم.قال تعالي : )كلُّ نفٍس ذائقُة الموِت(

فجعــت األمــة الســودانية يــوم  األحــد ١٢ أبريــل ٢٠٢٠م برحيــل المناضــل األســتاذ فــاروق أبــو عيســى.فقد كان أحــد 
األوائــل مــن جيــل المحاميــن الشــرفاء . عمــل بالمهنــِة منــذ منتصــف القــرن الماضــي بشــرٍف و نزاهــٍة جعلتــه 
أهــًا ألن يكــون قائــدًا علمــًا فــي  العمــل المهنــي النقابــي ســكرتيرًا لعــدة دورات بنقابــة المحاميــن الســودانيين 
وعضــوًا باتحــاد المحاميــن العــرب لــدوراٍت عديــدة حتــى وصــل إلرتيــاد منصــب األميــن العــام التحــاد المحاميــن 
العــرب  و ظــل عطــاؤه عبــر اتحــاد المحاميــن العــرب ثــرًا و ملهمــًا للمشــهد الحقوقــي لــدى الشــعوب العربيــة  
بارســائه لقيــم حقــوق اإلنســان والحريــة عبــر برنامــج اتحــاد المحاميــن العــرب ،وكان تكريــم االتحــاد لشــخصه فــي 
اجتماعــات المكتــب التنفيــذي األخيــرة بمســقط )ســلطنة عمــان( مــارس ٢٠٢٠م اعترافــا إقليمًيــا بنضاالتــه الباذخــة 
التــي جعلــت الشــرف نــواًل لــكل المحاميــن الســودانيين فــكان تكريمهــم لــه تكريمــًا للمحاميــن الســودانيين و 

لألمــة الســودانية قاطبــة .

ظــل الفقيــُد عــى مــّر ســبع عقــوٍد يناضــل مــن أجــل حقــوق اإلنســان وســيادة حكــم القانــون ولــم يفصــم لمهنيــة 
المحامــي عــرى ارتباطهــا الوشــيج بالتصــدي للعمــل العــام عبــر المواقــف السياســية الصارمــة فــي منافحــة الظلــم  
المناهضــة لاســتعمار، ممــا عرضــه إلعاقــة مســيرته  الســودانية  التحــرر  فــكان ركنــًا ركينــًا فــي مســيرة حركــة 
التعليميــة فمــا النــت لــه قنــاة ومــا انكســرت لــه إرادة  فأوقــد جــذوة تراكــم خبراتــه القانونيــة والسياســية نبراســًا 
أضــاء المشــاركة مــع جيــل أكتوبــر فــي صناعتهــا وحمايتهــا و قيــادة بنــاء متاريســها صــدًا للــردِة مــن طرقــات الثــورة 

المجيــدة .

أســهم الفقيــد بــا كلــل فــي منافحــة نظــام الثاثيــن مــن يونيــو منــذ ليلــة انبعاثــه الكالحــة حتــى ســقوطه المريــع  
فــكان فاروقــًا لوحــدة ثــورًة وكان فاروقــًا مفــردًا جمعــًا فــي مناهضــة اإلنقــاذ وفضحهــا فــي المحافــل الدوليــة و 
صناعــة عزلتهــا  فلــم يدخــر جهــدًا ولــم تقعــده المنافــي مــن أن يجعــل مــن األمانــة العامــة التحــاد المحاميــن 
العــرب ِمنصــًة لفضــح انتهــاكات النظــام البائــد وفســاده فأســس مــع شــركاء الحركــة الوطنيــة الســودانية ميثــاق 
التجمــع الوطنــي الديمقراطــي و لــم يســتنكف مناهضــة اإلنقــاذ عبــر العمــل البرلمانــي الجــاد فــي ســياق التجمــع 
الوطنــي الديمقراطــي  ولــم يكــن عصيــًا عــى الفقيــد بخبرتــه المتراكمــة و ضميــره الوطنــي اليقــظ وبالرغــم مــن 
تقدمــه فــي العمــر إال أنــه اســس لتعــدد و تنــوع أصنــاف النضــال ضــد النظــام البائــد فأســهم فــي بنــاء قــوى اإلجمــاع 
الوطنــي و لــم يقعــده المــرض مــن أن يكــون بــاذاًل يــدًا طــوىل فــي صياغــة إعــان الحريــة و التغييــر و بنــاء شــراكته 
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التــي عّجلــت بســقوط النظــام البائــد .

عمــل الراحــل باألمــم المتحــدة  مستشــاًرا فــي مجــال حقــوق اإلنســان، ممــا يؤكــد تنــوع عطــاءه فقــد كان بحــر 
 وعطــاٍء و جســًرا ألهــل القانــون جميعــا ،وقــد كان الفقيــد معبــرًا عــن وجــود الســودانيين بالخــارج فــي مجــال 

ٍ
علــم

العمــل القانونــي عبــر االتحــادات والمنظمــات فــكان يــدق الصخــر و يصــل إىل أقاصــي البقــاع، متغربــًا عمــرًا طويــًا 
مــن حياتــه فــي ســبيل ترســيخ اســم الســودان فــي  المحافــل كافــة.

مناهضــة  منصــة  عبــر  األمــم  مجــد  بنــاء  و  االنعتــاق  نحــو  لإلشــارة  غمــوض  يخالجــه  ال  رمــزًا  الفقيــد  ظــل   
الديكتاتوريــات و بنــاء ترســانة حقــوق اإلنســان و ســيادة حكــم القانــون فــكان رجــا ذو مبــادئ لــم يهــادن أو ينطلــق 
مــن مصلحــة شــخصية أو افــٍق ذاتــي ضيــق فــي كل مواقفــه مــن قضايــا شــعبنا ووضعيــة مهنــة المحامــاة أو فــي أي 

منصــب تــواله مــن اجــل خدمــة ورفعــة وطنــه فــكان الســودان أواًل فــي حياتــه قبــل كل شــئ .

ظــل الفقيــد ملهمــًا ومرشــدًا لنــا فــي لجنــة التســيير لنقابــة المحاميــن  حاثــًا لنــا عــى االرتقــاء بالعمــل النقابــي 
المهنــي بلوغــًا لبنــاء نقابــة محاميــن ديمقراطيــة مبــرأًة ممــا تلطخــت بــه اثنــاء ســني اإلنقــاذ الســوداء .

الرحمة و المغفرة ألستاذ األجيال المناضل الجسور فاروق أبو عيسى ) انا لله و انا اليه راجعون ( .
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كونفدرالية منظمات املجتمع املدين السوداين
نعي اليم

بمزيــد مــن الحــزن و األســى تنعــى كونفدراليــة منظمــات المجتمــع المدنــي الســوداني المناضــل 
و المحامــي الجســور األســتاذ فــاروق أبــو عيســى الــذي غيبــه المــوت األمــس الثالــث عشــر مــن 

شــهر أبريــل ٢٠٢٠.

غادرنــا األســتاذ فــاروق ابــو عيســى و البــاد فــي أشــد الحاجــة اليــه. مواقفــه الراســخة مــن قضايــا 
الحريــات و الديمقراطيــة لــم تتغيــر و لــم تتبــدل مــع الســنين فقــد حــارب جميــع الديكتاتوريــات 
التــي مــرت علــي الســودان منــذ االســتقال ووقــف ضدهــا دون هــوادة او مهادنــة، لــم يمنعــه 

المــرض او عامــل الســن مــن مواصلــة النضــال حتــى ســلم الــروح لبارئهــا. 

لعــب الراحــل دورا ال تخطئــه العيــن فــي رفــع اســم الســودان عاليــا فــي اتحــاد المحاميــن العــرب 
حيــث ســاهم بفكــره فــي دعــم مواقــف االتحــاد فــي مختلــف القضايــا العربيــة، و بقيادتــه كان 

لاتحــاد حضــورا فــي كافــة األحــداث و المنابــر األقليميــة و خصوصــا فــي المنطقــة العربيــة.

رحــم هللا أســتاذ فــاروق أبــو عيســى فقــد تصــدى مــع الشــرفاء مــن المحاميــن و المناضليــن 
للدفــاع عــن الحريــات وحقــوق اإلنســان و اعــاء كلمــة الحــق باذليــن حرياتهــم و أرواحهــم رخصيــة 
فــي ســبيل الوطــن وحقــوق اإلنســان. نفتقــده اليــوم كمــا نفتقــد رفيقــه وصديقــه د. أميــن مكــي 
مدنــي اول رئيــس للكونفدراليــة فقــد كانــا فارســين ونجميــن فــي ســماء الحقــوق والحريــات عــى 

المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.

نســأل هللا العلــي القديــر أن يرحمــه و يجعــل روحــه فــي علييــن و العــزاء موصــول ألســرته و أهلــه 
و زمائــه مــن المحاميــن و المناضليــن و كافــة أبنــاء الشــعب الســوداني.

وانا لله وانا اليه راجعون

كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السوداني
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منتدى عبد اللطيف كمرات الثقايف
مدينة كاردف/ المملكة المتحدة

إنجلترا تبكي فاروق أبو عيسى
*أحزان و تعازي*

*حرية سام و عدالة مدنية خيار الشعب*
*يتقــدم المكتــب التنفيــذي لمنتــدى عبــد اللطيــف كمــرات الثقافــي فــي مدينــة كاردف العاصمــة الويلزيــة / 
العمالــي و  الزعيــم  تــمَّ تأسيســه تخليــدًا لذكــرى  الــذي  الثقافــي  الفكــري  المنتــدى  المتحــدة و هــو  المملكــة 
األب الروحــي للجاليــة الســودانية فــي كاردف و جنــوب ويلــز الراحــل عبــد اللطيــف كمــرات رفيــق نضــال الراحــل 
األســتاذ فــاروق أبــو عيســى و الــذي لبــى نــداء ربــه فــي مدينــة كاردف يتقــدم بأحــر آيــات التعــازي و المواســاة 
الصادقــة للشــعوب الســودانية المضطهــدة فــي وفــاة األســتاذ فــاروق أبــو عيســى الــذي وافتــه المنيــة فــي الســودان 
فــي يــوم أمــس األحــد الموافــق 12 أبريــل 2020م بعــد رحلــة نضاليــة شــاقة و طويلــة مــن أجــل تحقيــق دولــة 

المواطنــة الســودانية دولــة ســيادة حكــم القانــون*.

*الراحــل شــيخ المناضليــن الســودانيين األســتاذ فــاروق أبــو عيســى أحــد األفــذاذ المقاتليــن بالكلمــة مــن أجــل أن 
تنتصــر قضايــا المهشــمين و مــن الصادقيــن المؤمنيــن بقضايــا الشــعوب المضطهــدة و أحــد الفرســان الذيــن 
غرســوا النــواة الطاهــرة و لــم يلينــوا إىل أنَّ ســقط رأس نظــام الجبهــة اإلســامية القوميــة الطاغــي فــي 11 أبريــل 
2020م بعــد ثــورة إســتمرت لمــدة ثاثيــن عامــًا إال أّن المشــوار الزال طويــًا أمــام الجماهيــر الثائــرة لتصــل الثــورة 

إىل غاياتهــا التــي مــن أجلهــا ثــارت و مــن أجلهــا ناضــل و كافــح الراحــل األســتاذ فــاروق أبــو عيســى طيلــة حياتــه*.

*مــن الصعوبــة بمــكان الحديــث عــن نضــاالت و تضحيــات الراحــل األســتاذ فــاروق أبــو عيســى التــي إمتــدت 
ألكثــر مــن نصــف قــرن فــي كلمــات فتلــك تجربــة نضاليــة ثــرة تســتحق أن يقــف عليهــا الســودانيون مليــًا لينهلــوا 

مــن معينهــا*.

*أخيــرًا و ليــس آخــرًا خالــص التعــازي ألســرة الراحــل األســتاذ فــاروق أبــو عيســى الصغيــرة و لجميــع أصدقائــه و 
معارفــه و رفــاق دربــه و لجميــع الشــعوب التواقــة للحريــة و العدالــة*.

*رئيس المكتب التنفيذي لمنتدى عبد اللطيف كمرات الثقافي*
*د. حسن عبيد*

*كاردف/ ويلز/ المملكة المتحدة*
*13 أبريل 2020م*
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مبادرة ال لقهر النساء
تنعــي مبــادرة ال لقهــر النســاء ببالــغ الحــزن واألســى المناضــل الشــجاع وبطــل ليلــة المتاريــس المجيــدة الراحــل 

المناضــل األســتاذ فــاروق أبــو عيســى الــذي وافتــه المنيــه نهــار اليــوم

بعد مسيرة نضال زاحرة بالثبات والتفاني في خدمة الوطن ودروب العمل العام

إذ تنعــى فيهــو المبــادرة الــروح الوطنيــة الوثابــة والصمــود والثبــات عــى المبــادي وتنعــي فيهــو نضالــه الدايــم فــي 
دروب العمــل العــام

تتقــدم مبــادرة ال لقهــر النســاء ألســرته ولألســتاذة نعمــات زوجتــه ولبناتــه نهلــة وأمــل لجمــوع الشــعب الســوداني 
باصــدق التعــازي فــي فقدنــا الجلــل

انا لله وانا اليه راجعون

مبادرة ال لقهر النساء

الخرطوم ١٢ أبريل
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اجلالية السودانية يف كاردف و جنوب ويلز
ابِِريــَن  ــِر الصَّ َمــَراِت َوَبشِّ ْنُفــِس َوالثَّ ْمــَواِل َواأْلَ  َوَنْقــٍص ِمــَن اأْلَ

ِ
قــال تعــاىل : }َوَلَنْبُلَونَُّكــْم بَِشــْيٍء ِمــَن اْلَخــْوِف َواْلُجــوع

ِهــْم َوَرْحَمــٌة َوُأوَلِئــَك  ــا إَِلْيــِه َراِجُعــوَن . ُأوَلِئــَك َعَلْيِهــْم َصَلــَواٌت ِمــْن َربِّ ــِه َوإِنَّ ــا لِلَّ الَِّذيــَن إَِذا أََصاَبْتُهــْم ُمِصيَبــٌة َقاُلــوا إِنَّ
ُهــُم اْلُمْهَتــُدون.َ{

*صدق هللا العظيم*

*ينعــي المكتــب التنفيــذي للجاليــة الســودانية فــي كاردف و جنــوب ويلــز فــي المملكــة المتحــدة ببالــغ الحــزن و 
األســى المغفــور لــه بإذنــه تعــاىل المناضــل الجســور الصــادق الصديــق المؤمــن بقضايــا بلــده و بحقــوق شــعوبها 
المضطهــدة فــي العيــش الكريــم فــي ســام و أمــان و عــى أســس جديــدة بطــل ليلــة المتاريــس فــي ثــورة 21 أكتوبــر 
1964م المجيــدة األســتاذ / فــاروق أبــو عيســى الــذي رحــل عــن دنيانــا اليــوم األحــد الموافــق 12 أبريــل 2020م 
بعــد رحلــة حافلــة بالعطــاء و التضحيــات العظيمــة مــن أجــل أن تنتصــر حقــوق اإلنســان فــي الســودان بــل فــي 

المحافــل اإلقليميــة و الدوليــة*.

*ال يمكــن أن يذكــر الســودانيون /ات نضاالتهــم و تضحياتهــم ضــد نظــام الجبهــة اإلســامية القوميــة طيلــة 
الثاثيــن ســنة الماضيــة دون أن يذكــروا الراحــل المقيــم بتاريخــه الُمشــرِّف المناضــل فــارق أبــو عيســى و ال يمكــن 
لهــم أن يذكــروا إنتصاراتهــم و هزائهــم و أفراحهــم و آالمهــم و أحزانهــم فــي الثاثيــن ســنة الماضيــة مــن ُعمــر نظــام 
الهــوس الدينــي نظــام التفرقــة العنصريــة و المتاجــرة بالديــن دون أن يذكــروا األســتاذ/ فــاروق أبــو عيســى الــذي 

ختــم حياتــه و فــي النفــس شــيء مــن حتــى*.

*نســأل هللا للفقيــد األســتاذ/ فــاروق أبــو عيســى الرحمــة و المغفــرة و أن ينزلــه منــزل صــدق مــع الصديقيــن 
و الشــهداء وحســن أولئــك رفيقــا وأن يلــزم أســرته الصغيــرة و الكبيــرة المتمثلــة فــي الشــعوب الســودانية التــي 

ناضــل مــن أجلهــا الصبــر و الســلوان*.

*خالــص التعــازي وأصدقهــا لرفــاق دربــه و للديمقراطييــن الســودانيين فــي داخــل و خارجــه و ســوف تســتمر ثــورة 
الشــعوب الســودانية إىل أن تتحقــق جميــع األهــداف التــي ناضــل و كافــح مــن أجلهــا فقيــد الثــورة الســودانية و 

حركــة الحقــوق المدنيــة الســودانية األســتاذ/ فــاروق أبــو عيســى*.

*إنا لله وإنا إليه راجعون*.
*المكتب التنفيذي للجالية السودانية في كاردف و جنوب ويلز*.

*12 أبريل 2020 م*
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رابطة املحامني والقانونيني السودانيني بريطانيا
المناضــل األســتاذ/  الســودانيين ببريطانيــا  القانونيــن  المحاميــن و  تنعــي رابطــة  الحــزن واألســى  بمزيــد مــن 
فــاروق أبــو عيســى رئيــس تحالــف قــوى اإلجمــاع الوطنــي الــذي وافتــه المنيــة اليــوم األحــد الموافــق ١٢ أبريــل ٢٠٢٠ 

بالعاصمــة الســودانية الخرطــوم.

قضــى األســتاذ فــاروق أبــو عيســى حياتــه مناضــًا مــن أجــل إرســاء دعائــم الحريــة و الديمقراطيــة و الحكــم الرشــيد 
فــي الســودان، حيــث كان قانونيــًا رفيعــًا، سياســيًا فــذًا و نقابيــًا مــن طــراز فريــد. شــغل الفقيــد منصــب األميــن العــام 

التحــاد المحاميــن العــرب لعــدد مــن الــدورات إمتــدت لزهــاء العشــرين عامــًا.

ُيعــد األســتاذ فــاروق ابــو عيســى زمــرًا مــن رمــوز العمــل الحقوقــي والسياســي فــي البــاد حيــث أمضــى جــل حياتــه 
منافحــًا ضــد األنظمــة الديكتاتوريــة التــي حكمــت البــاد و فــي ســبيل ذلــك دفــع جــزء مــن عمــره بســجونها و تــوج 
ثمــرة نضالــه بثــورة ديســمبر المجيــدة التــي اقتعلــت نظــام اإلنقــاذ و كان األســتاذ أحــد رمــوز هــذه الثــورة بقيادتــه 

لتحالــف قــوى اإلجمــاع الوطنــي.و بوفاتــه يكــون الســودان قــد فقــد أحــد أبنائــه المخلصيــن البــررة.

نسأل هللا له الرحمة و المغفرة و صادق التعازي السرته و رفاقه و للشعب السوداني.

وإنَّا لله و إنَّا إليه راجعون.

أمانة االعام

١٢ أبريل ٢٠٢٠
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سكرتارية ملتقى ايوا للسالم والدميقراطية
بسم هللا الرحمن الرحيم

ينعي ملتقى ايوا للسام والديمقراطية المناضل الكبير فاروق أبو عيسى الذي توفي صباح اليوم.

وبفقــده يفقــد الشــعب الســوداني احــد ابــرز مناضليــه الــذي ظــل فــي مقدمــة الصفــوف مدافعــا عــن الحريــة 
الســودان. والديمقراطيــة فــي 

وملتقــى ايــوا للســام والديمقراطيــة يشــهد حضــوره الدائــم فــي مؤتمراتــه وحوارتــه التــي مهــدت إىل تاقــي القــوة 
السياســية وتنســيق جهودهــا للتغيــر الديمقراطــي ونشــر الســام فــي ربــوع الســودان.

نبتهــل للعلــي القديــر ان يشــمله برحمتــه ويلهــم أســرته واهلــه ورفاقــه فــي النضــال مــن احــزاب سياســية وحــركات 
ثوريــة وناشــطون ومنظمــات مجتمــع مدنــي صــادق العــزاء وانــا للــه وانــا اليــه راجعــون

سكرتارية ملتقى ايوا للسام والديمقراطية

١٢/٤/٢٠٢٠
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منر السودان الوطين الدميوقراطي بكاليفورنيا
إىل جنات الخلد يا فاروق أبو عيسى

منبر السودان الوطني الديموقراطي*
ينعي إىل الوطن إنسانا، وطنيا !*
و سياسيا و قانونيا و محاميا!ا*

وامينا عاما التحاد المحامين العرب*
و قائدا ثوريا، قوي الشكيمة*

وابا رحيما رقيق القلب، فطن اريب*
روع الوطن، واإلنسانية، والعدالة، والقضاء الواقف، و الجالس!! والمنظمة السودانية، لحقوق اإلنسان

و القوي السياسية السودانية الوطنية
والحــزب الشــيوعي الســوداني. والقــوي اإلقليميــة والعربيــة والدوليــة، و تاريــخ، و ارث، و تــراث، التجمــع الوطنــي 
الديموقراطــي، و مدينــة أم درمــان، روعنــا هــذا الصبــاح. برحيــل إنســان تجســدت فيــه، كل القيــم، النبيلــة، 
والوطنيــة، و حــب الوطــن، و نكــران الــذات، والتفانــي بــروح وثابــة، للنضــال الــذي لــم تخفــق رايتــه، او تقــل، 
وتيرتــه، أو يتزحــزح ثباتــه، جبــا ، اشــما، راســيا، علمــا و اقفــا، بجســارة، لــم تنطفــيء جذوتــه حتــي فــي ظــروف 
صحيــة، لــم يطاوعهــا او يركــن اليهــا. كان. ســندا، و دعمــا لهــذا المنبــر، منــذ تكوينــه، حتــي األمــس القريــب، كان 
حاضــرا، معنــا، يخصنــا بــكل ممكــن، و يعــزز دوره معنــا، طرحــا، و مبــادرة، و لــم يبخــل، بحضــور نــدوة، أو تصريــح، 
أو مداخلــة فــي فعاليــة!!! اذ ظــل، وجــودا، و صوتــا، يزيدنــا ثقــة وامــا، ان دروب النضــال يجمعــن، بــا تفرقــة، وأن 
وحــدة الهــدف بإســقاط النظــام الظامــي، كانــت غايتــه الكبــري!!ان مضــي الراحــل المقيــم، األســتاذ فــاروق أبــو 
عيســى، يعتبــر فقــدا، جلــا، و خلــو مــكان، عــن مجــد إنســاني، قانونــي، سياســي، ومرجعيــة، و ســفر، يعــج بتجربــة 
نادرة و فذة، و رجل مأل الزمان و المكان بجدارة!! ان المنبر اذ يلتقي العزاء في اب، و اخ، و كبير قوم، و رب 
أســرة!!! كمــا يتقــدم المنبــر باحــر آيــات العــزاء ألســرته الصغيــرة، والممتــدة و ألهلــه وعشــيرته و رفاقــه فــي الحــزب 
الشــيوعي الســوداني، و اتحــاد المحاميــن العــرب والمنظمــة الســودانية، لحقــوق اإلنســان، و القــوي السياســية 
الســودانية الوطنيــة و إىل كل رفاقــه فــي مجــال القانــون، و المحاماة!!رحمــه هللا رحمــة واســعة ، و جــزاه بقــدر مــا 
قــدم، لإلنســانية مــن فضائــل، و خصــال نــادرة قلمــا تتمثــل اال داخــل قلــب كبيــر، جامــع بيــن حنايــا، حباهــا هللا، 
بــكل القيــم النبيلــة التــي جعلــت المنبــر يتقــدم للجميــع بالمواســاة والمشــاركة الوجدانيــة، الســرته، التــي فقــدت، 

ابــا قامــة و فخــرا!! الهمهــم هللا الصبــر و الســلوان و انــا للــه وانــا اليــه راجعــون وال حــول و ال قــوة اال باللــه.

منبر السودان الوطني الديموقراطي بكاليفورنيا

االحد ١٢ أبريل ٢٠٢٠
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حتالف النساء السياسيات
ينعــي تحالــف النســاء السياســيات األســتاذ فــاروق أبــو عيســى رئيــس الهيئــة العامــة لتحالــف قــوى اإلجمــاع 
الوطنــي الــذي انتقــل إىل جــوار ربــه  ظهيــرة يــوم األحــد الثانــي عشــر مــن أبريــل بمنزلــه بحــي الريــاض بالخرطــوم.

لقــد كان الفقيــد مناضــا مــن طــراز فريــد ظــل متمســكا بمبــادئ الحريــة والعدالــة وحقــوق اإلنســان حاديــا لركــب 
تحالــف قــوى اإلجمــاع فــي مســيرته القاصــدة حتــى تــوج نضالــه بانتصــار ثــورة ديســمبر الســلمية المجيــدة.

وتظــل كلمــات ومبــادئ ومواقــف بطــل ليلــة المتاريــس الراحــل فــاروق أبــو عيســى خــال ســنوات حياتــه العامــرة 
بالنضــال هــدى ونبــراس ينيــر الطريــق نحــو ســودان العــزة والكرامــة والرفــاة.

األ رحــم هللا األســتاذ فــاروق أبــو عيســى بقــدر مــا قــدم لوطنــه وخالــص التعــازي لرفاقــه وزمائــه وأســرته ومحبيــه 
وجعــل مثــواه فــي أعالــي الجنــان مــع الصديقيــن والشــهداء وخيــار النــاس.
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جتمع املهنيني السودانيني
وداعًا بطل ليلة المتاريس

وداعًا المناضل الجسور فاروق أبو عيسى
المتاريُس التي شّيدتها     في ليالي الثورة الحمراء

هاتيك الجموع     وبنتها من قلوٍب وضلوع
وسقتها من دماٍء ودموع    سوف تبقى شامخات في بادي

فقــد الشــعب الســوداني اليــوم رجــًا مــن أغــى الرجــال. رحــل الرجــل الــذي نــذر نفســه ووقتــه ومالــه لخدمــة 
قضايــا شــعبه وأحامــه المشــروعة فــي الحريــة والعدالــة والســام والتحــول الديمقراطــي. ودفــع ألجــل ذلــك أثمانــا 

باهظــة تشــريًدا وتنكيــًا ومطــاردة واعتقــاال وســجون ومنافــي.

وســيذكر التاريــخ بــكل فخــر غرســه مــع أبنــاء شــعبنا العظيــم فــي ثــورة أكتوبــر 1964 حيــث كان فــي قيــادة جبهــة 
الهيئــات وتصديــه لفلــول الــردة الظامييــن فــي ليلــة المتاريــس الشــهيرة.

وعندمــا وثــب الرئيــس المخلــوع إىل ســدة الحكــم فــي ليلــة الثاثيــن مــن يونيــو المشــؤوم، كان الراحــل أحــد الذيــن 
قــادوا النضــال ضــده دون كلــل أو ملــل ســواء عبــر التجمــع الوطنــي الديمقراطــي أو قــوى اإلجمــاع الوطنــي التــي 
تــوىل رئاســتها فــي ســنوات الجمــر والــدم والرصــاص. كمــا كان الراحــل أميًنــا عاًمــا التحــاد المحاميــن العــرب كــرس 

وقتــه ليلعــب االتحــاد دوره فــي حمايــة الحقــوق المدنيــة والحريــات.

واليــوم يغادرنــا فــاروق أبــو عيســى إىل الضفــة األخــرى إىل األبديــة وفــي فمــه ابتســامة وفــي وجهــه وضــاءة وفــي 
روحــه ســماحة، كيــف ال وقــد اكتحلــت عينيــه وغســل قلبــه برؤيــة أبنــاء شــعبنا الباســل يحطمــون نظــام الطاغيــة 

المخلــوع الــذي أذاقــه الويــات ويشــيعونه إىل مزابــل التاريــخ عنــوًة واقتــداًرا.

يافــاروق إنهــا اقدارنــا فلتمــِض إىل لقــاء رّبــك خفيفــًا شــفيفًا، مشــيعًا بالصلــوات الحــارة واألعيــن الدامعــة واألكــف 
الداعيــة والقلــوب الضارعــة فقــد كان لــك فــي خدمــة الشــعب عــرق.

التعازي خالصة لزوجته وبنتيه وعارفي فضله ولهم الصبر والسلوان.
#ابريل_فجر_الخاص

#القومه_للسودان
إعام التجمع

12 ابريل 2020م
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مبادرة أساتذة جامعة اخلرطوم 
بسم هللا الرحمن الرحيم

ابِِريــَن )155( الَِّذيــَن  ــِر الصَّ َمــَراِتۗ  َوَبشِّ نُفــِس َوالثَّ ْمــَواِل َواأْلَ ــَن اأْلَ  َوَنْقــٍص مِّ
ِ
ــَن اْلَخــْوِف َواْلُجــوع }َوَلَنْبُلَونَُّكــم بَِشــْيٍء مِّ

ــِه َوإِنَّــا إَِلْيــِه َراِجُعــوَن )156({ ]البقــرة[ ِصيَبــٌة َقاُلــوا إِنَّــا لِلَّ إَِذا أََصاَبْتُهــم مُّ

صدق هللا العظيم

تنعــي مبــادرة أســاتذة جامعــة الخرطــوم فقيــد البــاد والنضــال األســتاذ فــاروق أبــو عيســى، الــذي وافتــه المنيــة 
ظهــر اليــوم الســبت 12 أبريــل 2020م. نســأل هللا أن يتقبــل عبــده المناضــل الجســور، والمحامــي الكبيــر، وزيــر 

الخارجيــة الســابق فــاروق أبــو عيســى.

اللهــم ارحمــه واغفــر لــه وتجــاوز عنــه وأســكنه الفــردوس األعــى مــع الصديقيــن والشــهداء والصالحيــن وحســن 
أولئــك رفيقــا.

نتقــدم بأحــر التعــازي للشــعب الســوداني الهمــام، وألســرة األســتاذ فــاروق وأصدقائــه ورفــاق دربــه فــي النضــال 
والدفــاع عــن الديموقراطيــة والحريــة.

ُربَّ شمٍس َغُربْت والبدُر عنها ُيخبُر

وزهوُرُ تتاشى وهي في العطر تعيش

نحن أكفاُء لما مّر بنا ، بل أكبُر

تأُجنا األبقى وتندّك العروْش

ولمن ولَّي حديُثُُ ُ يؤثُر

ولمن وىّل حديُثُ ُ يذكر.
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املنظمات الدولية واإلقليمية

معهد جنيف حلقوق اإلنسان
ــًة َفاْدُخِلــي ِفــي  ْرِضيَّ ــِك َراِضَيــًة مَّ ــُة اْرِجِعــي إِىَل َربِّ ْفــُس اْلُمْطَمِئنَّ قــال هللا تعــاىل فــي محكــم تنزيلــه: )َيــا َأيَُّتَهــا النَّ

ِتــي( ِعَبــاِدي َواْدُخِلــي َجنَّ

بقلــوٍب مؤمنــٍة بقضــاء هللا وقــدره، وببالــغ الحــزن واألســى وبقلــوب يعتصرهــا األلــم تلّقــى معهــد جنيــف لحقــوق 
اإلنســان خبــر وفــاة األســتاذ/ فــاروق أبــو عيســى، المحامــي والسياســي واألميــن العــام الســابق التحــاد المحاميــن 
العــرب وأحــد أبــرز أعــام حركــة حقــوق اإلنســان بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وأحــد أبــرز المدافعيــن 
عــن حقــوق اإلنســان فــي الســودان الــذي وافتــه المنيــة ظهــر اليــوم األحــد 12 أبريــل 2020م بعــد حيــاة حافلــة 

بالبــذل والعطــاء ومقارعــة األنظمــة الشــمولية واالســتبدادية.

شــارك الفقيــد الراحــل فــي تأســيس المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان، والمعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان وتولــي 
األمانــة العامــة التحــاد المحاميــن العــرب لســنوات عديــدة؛ فقــد كان إنســانًا مبدئيــًا مخلصــًا، ومتفانيــًا مــن أجــل 

وطنــه وشــعبه والمنطقــة.

معهد جنيف لحقوق اإلنســان إذ ينعي األســتاذ فاروق أبو عيســى إنما ينعي علمًا من أعام الســودان ومناضًا 
جســورًا ، وخبيــرًا قانونيــًا ومحاربــًا مــن أجــل الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد، فــي الداخــل وأمــام لجنــة حقــوق 
اإلنســان الســابقة ومجلــس حقــوق اإلنســان الحالــي بجنيــف، بــذل حياتــه مــن أجــل القيــم اإلنســانية وترســيخ 
مبــدأ الحريــة والديمقراطيــة والكرامــة اإلنســانية ومقارعــة الطغــاة دون أن تفتــر لــه عزيمــة أو تليــن لــه قنــاة، 
وعمــل بقــوة عــى مختلــف الجبهــات لعــزل نظــام الجبهــة اإلســامية القوميــة وفضــح جرائمهــا، ودفــع فــي ســبيل 
ذلــك ثمنــًا غاليــًا وفادحــًا مــن المعتقــات والســجون والمنافــي وظــل عــى مبادئــه حتــى القــى ربــه راضيــًا مرضيــًا. 

خالــص التعــازي ألســرته الصغيــرة والكبيــرة وألصدقائــه وزمائــه ولــكل جماهيــر الشــعب الســوداني، ســائلين هللا 
ل عليــه شــآبيب رحمتــه وأن يجعــل الفــردوس األعــى مثــواه  العلــيّ القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن ُينــزِّ

»إنا لله وإنا إليه راجعون«.
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املنظمة العربية حلقوق اإلنسان

القاهرة في 12 أبريل/نيسان 2020

تنعي األستاذ فاروق أبو عيسى

بمزيــج مــن الحــزن واألســى، تنعــى المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان المرحــوم األســتاذ »فــاروق أبــو عيســى« 
أحــد أبــرز روادهــا الذيــن شــاركوا فــي تأسيســها فــي العــام 1983، والــذي وافتــه المنيــة نهــار اليــوم.

وكان الراحــل الكبيــر أحــد أعــام المحامــاة ورجــاالت القانــون والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي الســودان 
والوطــن العربــي، كمــا كان واحــدًا مــن أبــرز المناضليــن السياســيين فــي تاريــخ الســودان الحديــث والمعاصــر.

الوطنيــة ضــد  العــام 1933، وانضــم مبكــرًا للحركــة  بالســودان فــي  الكبيــر فــي مدينــة ود مدنــي  الراحــل  ولــد 
اليســارية. األحــزاب  فــي  قياديــة  مواقــع  وتقلــد  اإلنجليــزي،  االســتعمار 

وارتبطــت مســيرته فــي مهنــة المحامــاة بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وتبنــي قضايــا الــرأي، وكان نقابيــًا رائــدًا، وتــوىل 
اتحــاد المحاميــن العــرب وعــددًا مــن المواقــع القياديــة فــي الروابــط العالميــة للمحاماة.

انتخــب أمينــًا عامــًا التحــاد المحاميــن العــرب، والــذي تقلــد فــي عهــده موقــع القيــادة فــي الدفــاع عــن حقــوق 
اإلنســان عربيــًا، وحمــل همــوم القضايــا العربيــة الكبــرى عــى الصعيــد العالمــي.

وأســهم فــي تأســيس المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان فــي العــام 1983 لتكــون قاطــرة لتدشــين ونشــأة حركــة 
حقــوق اإلنســان فــي الوطــن العربــي، واســتضاف المنظمــة فــي مرحلتهــا األوىل فــي مقــر االتحــاد بالقاهــرة، وتــوىل 
العديــد مــن المواقــع القياديــة فــي مجلــس أمنــاء المنظمــة ولجنتهــا التنفيذيــة بيــن عامــي 1983 و2004، وتــرأس 
العديــد مــن اللجــان العربيــة المشــتركة لدعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني وماحقــة مرتكبــي جرائــم الحــرب 

اإلســرائيليين.

دفــع ضريبــة نضالــه فــي مختلــف المراحــل باالعتقــال لفتــرات مطولــة فــي ســجون االحتــال وســجون الحكومــات 
الديكتاتوريــة التــي مــرت عــى الســودان، ولــم يتــرّدد وهــو فــي ســن الســابعة والســبعين مــن التوقيــع عــى ميثــاق 
إىل  الدكتــور »أميــن مكــي مدنــي«  الراحــل  مــع رفيــق كفاحــه  الحــرة  بإرادتــه  أبابــا، وعــاد  أديــس  اإلصــاح فــي 
الســودان رغــم علمهمــا بمخاطــر اعتقالهمــا، واعتقلهمــا نظــام الرئيــس المخلــوع »عمــر البشــير« لقرابــة 106 أيــام 

فــي غياهــب الســجون، ولــم يقبــا بتقديــم أي تنــازل.
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ودع الراحــل الكبيــر بــاده بعــد أن انتصــرت إرداة التحــرر فيهــا مــن خــال ثــورة ديســمبر 2018 التــي أطاحــت 
بنظــام »البشــير« الــذي حكــم الســودان لقرابــة الثاثيــن عامــًا.

وإذ تتقــدم المنظمــة بأحــر التعــازي ألســرته وزمائــه وتاميــذه ومحبيــه وجمــوع الشــعب الســوداني والمحاميــن 
والحقوقييــن العــرب، فإنهــا تدعــو هللا أن يتغمــد روحــه الطاهــرة بواســع رحمتــه.

* * *
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املعهد العريب حلقوق اإلنسان
ينعــى المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان األســتاذ فــاروق أبــو عيســى أحــد رّواد حركــة حقــوق اإلنســان والدفــاع عــن 

الحريــات فــي الســودان والبلــدان العربيــة والــذي وافتــه المنيــة اليــوم 12 أفريــل 2020.

أبــرز  مــن  وواحــدًا  اإلنســان  عــن حقــوق  والمدافعيــن  القانــون  ورجــاالت  المحامــاة  أعــام  أحــد  الفقيــد  وكان 
الســودان. فــي  السياســيين  المناضليــن 

ولقــد ســاهم المرحــوم » فــاروق أبــو عيســى« فــي تأســيس المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان وشــغل منصــب 
نائــب رئيــس لــه بصفتــه أمينــًا عامــًا التحــاد المحاميــن العــرب. وقــد شــارك بفاعليــة فــي تطويــر رســالة المعهــد 

وإســتراتيجيته. كمــا شــارك فــي تطويــر أنشــطة المعهــد البحثيــة والتدريبيــة واالتصاليــة.

يتقــدم المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان فــي هــذه المناســبة األليمــة بأحــر التعــازي لعائلــة المرحــوم » فــاروق أبــو 
عيســى« وأســرة المحامــاة العربيــة والدوليــة وكل المدافعيــن والمدافعــات عــن قيــم الحريــة والعدالــة ويدعــو هللا 

أن يتغمــد روح الفقيــد برحمتــه الواســعة.

املجلس القومي حلقوق اإلنسان
خبر صحفي

القومي لحقوق اإلنسان ينعي فاروق أبو عيسى أحد مؤسسي حركة حقوق اإلنسان في الوطن العربي
القاهرة في 12 أبريل 2020

الحركــة  الحــزن واألســى فقيــد  ببالــغ  ينعــى  اإلنســان  لحقــوق  القومــي  المجلــس  الســيد محمــد فايــق رئيــس 
الحقوقيــة فــي الوطــن العربــي فــاروق أبــو عيســى وزيــر الخارجيــة الســوداني األســبق واألميــن العــام األســبق التحــاد 

المحاميــن العــرب وأحــد مؤسســي المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان الــذي وافتــه المنيــة اليــوم.

أكــد فايــق أن الراحــل يعــد أحــد رواد حركــة حقــوق اإلنســان العربيــة وأحــد السياســيين الوطنييــن الســودانيين 
الــذي كافــح مــن أجــل الديمقراطيــة والتحــرر الوطنــي و ســيادة القانــون. 

و ســتظل أفــكاره وآراؤه ومواقفــه ملهمــة لــكل المنتميــن للحركــة الحقوقيــة والمناضليــن مــن أجــل تعزيــز حقــوق 
اإلنســان فــي الوطــن العربــي. وســيظل عطــاؤه ومــا قدمــه قــدوة ونموذجــًا يحتــذى بــه عــى مــر األجيــال.

يقــدم الســيد محمــد فايــق خالــص تعازيــه ومواســاته ألســرته وتاميــذه والشــعب الســوادني وأعضــاء الحركــة 
الحقوقيــة فــي كل أرجــاء الوطــن العربــي.
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املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان
بمشــاعر حــزن عميــق، تلقــى المركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان خبــر وفــاة المناضــل الحقوقــي األســتاذ فــاروق 

أبــو عيســى يــوم أمــس األحــد الموافــق ١٢ أبريــل 2020.

األســتاذ فــاروق أبــو عيســى كان أحــد أبــرز القانونييــن العــرب وحركــة حقــوق اإلنســان العربيــة والســودانية، ومــن 
مؤسســي اتحــاد المحاميــن العــرب والمنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان وأبــرز قياداتهــا. وكان مدافعــًا عنيــدأ 

وصوتــًا جهــورأ مــن أجــل العدالــة والديمقراطيــة، ودفــع ثمــن مواقفــه ســنوات فــي الســجون.

وعقب راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، عى وفاة األستاذ أبو عيسى قائًا:

والسياســة  القانــون  بيــن  العربــي، حيــث جمــع  عالمنــا  فــي  أبــو عيســى ظاهــرة فريــدة  فــاروق  األســتاذ  شــكل 
والمجتمــع، وكان مــن المؤمنيــن العنيديــن فــي فــرض اإلصــاح فــي منظومــة القانــون والقضــاء العربــي، وآمــن 
بــأن المحاميــن والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان يجــب أن يكونــوا فــي طليعــة مــن يقــود اإلصــاح فــي العالــم 
العربــي فــي مجــاالت الديمقراطيــة وســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان.  وكان حاضــرًا فــي كل الســاحات الوطنيــة 
والعربيــة والدوليــة فــي الدفــاع عــن القضايــا العربيــة، خصوصــًا قضيــة فلســطين. برحيــل األســتاذ أبــو عيســى، 
تخســر الحركــة الحقوقيــة أحــد أبــرز قاماتهــا، وحســبنا أن مــا ناضــل مــن أجلــه مــن مبــادئ ســوف تحملــه األجيــال 

التــي تعلمــت واســتلهمت مبادئــه وتناضــل مــن أجــل تلــك المبــادئ.

المركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان يتقــدم بخالــص العــزاء ألســرة األســتاذ أبــو عيســى ول شــعب الســودان 
الشــقيق ولألمــة العربيــة، ونجــدد العهــد بالســير عــى دربــه ونهجــه وخطــاه مــن أجــل مســتقبل أفضــل ألمتنــا 

العربيــة.

املؤسسة العربية لدعم املجتمع املدين وحقوق اإلنسان
أنعــي باســمي وباســم املؤسســة العربيــة لدعــم املجتمــع املدنــي وحقــوق اإلنســان األســتاذ فــاروق أبــو عي�ســى 

املحامــي والناشــط الحقوقــي املعــروف واألميــن األســبق التحــاد املحاميــن العــرب. 

 عــن الحقــوق والحريــات لشــعبه وأمتــه ..البقــاء هلل وخالــص العــزاء 
ً
 ومدافعــا

ً
 دوؤبــا

ً
 حقوقيــا

ً
فقدنــا مناضــا

ألســرته وللحركــة الحقوقيــة الســودانية والعربيــة والشــعب الســوداني وألمتــه العربيــة واإلنســانية جمعــاء
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مركز عّمان لدراسات حقوق اإلنسان
يتقــدم مركــز عّمــان لدراســات حقــوق اإلنســان بأحــر التعــازي لرفــاق وأصدقــاء وزمــاء وعائلــة المناضــل القائــد 
السياســي والحقوقــي عــى المســتويين الســوداني والعربــي المحامــي فــاروق أبــو عيســى، وقــد تعلمــت وتشــرفت 
بزمالتــه 4 ســنوات فــي مجلــس أمنــاء المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان فــي القاهــرة. لروحــه الرحمــة والســام 

ولذكــراه المجــد. 

12 أبريل 2020م.«
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الصحافة السودانية والعربية

صحيفة الصيحة
أبو عيسى.. رجل المنافي والُمعتقات!

13 أبريل، 2020 74  
 الخرطوم- عبد هللا عبد الرحيم

َنعــى رئيــس مجلــس الــوزراء د. عبــد هللا حمــدوك للشــعب الســوداني المناضــل الوطنــي السياســي العتيــق 
والقيــادي المعــارض فــاروق أبــو عيســى، الــذي انتقــل إىل جــوار ربــه نهــار أمــس بعــد أن ناهــز الســابعة والثمانيــن 
عامــًا مــن عمــره. وقــال حمــدوك إّن أبــو عيســى كان أحــد الرمــوز التاريخيــة للنضــال مــن أجــل التحــرر الوطنــي 
والديمقراطيــة وســيادة حكــم القانــون فــي الســودان، ولــم يتوّقــف عــن البــذل والعطــاء طــوال حياتــه، وأضــاف أن 
الفقيــد واجــه فــي مســيرته السياســية االعتقــال والُماحقــات بصمــود وشــجاعة، وناضــل فــي جبهــات عديــدة 
وعمــل لتعريــة النظــام البائــد سياســيًا وقانونيــًا فــي المحافــل كافــة، وســيبقى فــي ذاكــرة الشــعب رمــزًا ملهمــًا 

وعظيمــًا.

القانونــي والقيــادي بالحــزب االتحــادي المعــز حضــرة، كان قــد ترافــع عــن الراحــل إبــان محاكمتــه األخيــرة هــو 
ُيواجهــون  الذيــن  القائــل  السياســيين  مــن  فــاروق  إن  لـ)الصيحــة(،  قــال  المعتقليــن، حضــرة  الرمــوز  وبعــض 
الصعــاب التــي ُتواجههــم بجلــد وصابــة قويــة، مشــيرًا إىل أن ســبب وفاتــه هــي العلــة التــي تعــّرض لهــا جــراء 
التعذيــب فــي ُمعتقــات النظــام البائــد بمعيــة أميــن مكــي مدنــي، حيــث لــم يفــق مــن تلــك الجراحــات وآالم 
العــذاب إىل أن لقــي ربــه نهــار أمــس.. وقــد كان الفقيــد فــي مبتــدأ حياتــه ناشــطًا فــي مجــال القانــون باإلضافــة 
لكونــه سياســيًا. وفــاروق مــن مواليــد مدينــة ود مدنــي بوســط البــاد عــام 1933، درس المرحلــة األوليــة بمدرســة 
النهــر األوليــة، والتــي كانــت تعتبــر المدرســة الحكوميــة الوحيــدة فــي المدينــة، بجانــب مدرســة أهليــة أخــرى، 
ومــن َثــّم التحــق باألميريــة االبتدائيــة بــود مدنــي، ثــم مدرســة حنتــوب الثانويــة والتــي ُفصــل منهــا خــال األشــهر 

األخيــرة مــن دراســته بســبب نشــاطه السياســي الُمناهــض لاســتعمار البريطانــي للســودان.

ϡ نشاطه السياسي

انضــم أبــو عيســى للحــزب الشــيوعي الســوداني أثنــاء دراســته بمدرســة حنتــوب الثانويــة، وذلــك عبــر رابطــة 
الطــاب الشــيوعيين، وكان جــزءًا مــن مكتبهــا السياســي منــذ عــام 1950، وفــي تلــك الفتــرة كانــت تســمى الحركــة 
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الســودانية للتحــرر الوطنــي )حســتو(. وفــي مطلــع خمســينات القــرن الماضــي، شــارك أبــو عيســى فــي اإلضــراب 
عــن الدراســة الــذي نّفــذه عــدٌد كبيــٌر مــن الطــاب الســودانيين، وذلــك مــن أجــل أن ينــال الطــاب الســودانيون 
اتحــادًا عامــًا، لكــن الُمســتعمر البريطانــي رفــض هــذا الطلــب، وتــّم فصلــه مــن المدرســة وحرمانــه مــع عــدٍد مــن 
الطــاب مــن االمتحانــات. جلــس أبــو عيســى المتحانــات الشــهادة الثانويــة مــن مدرســة األحفــاد بــأم درمــان، 
وكانــت رغبتــه هــي دراســة القانــون فــي جامعــة الخرطــوم، إال أنــه لــم يتمّكــن مــن ذلــك، ممــا دفعــه لالتحــاق بكليــة 
اآلداب، لكنــه لــم يســتمر بهــا، ليقــرر بعدهــا الذهــاب إىل مصــر، حيــث تــم ترشــيحه لدراســة الطــب فــي القصــر 

العينــي بالقاهــرة، إال أنــه َفّضــل دراســة الحقــوق فــي مدينــة جامعــة اإلســكندرية والتــي تخــرج فيهــا عــام 1957.

المعــز حضــرة قــال إّن أبــو عيســى جــاءت شــهرته عقــب أيــام مــن نجــاح ثــورة أكتوبــر 1964 التــي أطاحــت بالرئيــس 
ــودان، َحيــث اشــتهر أبــو عيســى خــال أحــداث َمــا َباَتــت ُتعــرف فــي األدب  ــود مــن الحكــم فــي السُّ إبراهيــم َعبُّ
ــوداني بـ)ليلــة المتاريــس(، حيــث قــاد الجماهيــر التــي أغلقــت الشــوارع أمــام تحــرُّكات ضبــاط مــن  ياســي السُّ السِّ

الجيــش لانقــاب عــى الثــورة الوليــدة.

ϡ حكومة مايو

شــارك أبــو عيســى فــي حكومــة مايــو، التــي جــاءت بعــد االنقــاب العســكري الــذي قــاده العقيــد جعفــر نميــري فــي 
مايــو 1969، بالتحالــف مــع قــوى اليســار المكونــة مــن الحــزب الشــيوعي الســوداني والقومييــن العــرب، وتــوىل 
خــال تلــك الفتــرة عــدة مناصــب وزاريــة، منهــا وزارة الخارجيــة ووزارة العــدل. وفــي العــام 1970 تــم فصلــه مــن 
الحــزب الشــيوعي الســوداني عقــب اتهامــه وعــدد مــن قيــادات الحــزب بالمشــاركة فــي االنقســام الــذي حــدث 
فــي ذلــك العــام. وفــي ديســمبر مــن العــام 1983، فــاز أبــو عيســى بمنصــب األميــن العــام التحــاد المحاميــن 
العــرب، بعــد أن هاجــر مــن الســودان واســتقر فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، وتكــّرر فــوزه فــي دورات متتاليــة 
اســتمرت حتــى 2003. وخــال توليــه منصــب األميــن العــام لاتحــاد رفــض قبــول عضويــة اتحــاد الُمحاميــن 
الســودانيين، بحجــة اســتناده عــى قانــون العمــال، ولــم تفلــح ُجُهــود الحكومــة واتحــاد المحاميــن الســودانيين 
مــن االنضمــام التحــاد المحاميــن العــرب إال فــي عــام 2005 بعــد إجــازة قانــون االتحــادات المهنيــة لســنة 2004 

والــذي ســّجلت بُموجبــه اتحــادات األطبــاء والمهندســين والبياطــرة والصحفييــن وغيرهــم.

ϡ ع الوطني التجمُّ

ظــّل أبــو عيســى خــارج الســودان منــذ اســتياء الجبهــة القوميــة اإلســامية عــى الحكــم عبــر االنقــاب العســكري 
الحكومــة  أبرمتــه  الــذي  الســام  اتفــاق  عقــب  عــام 2005،  البــاد  إىل  وعــاد  العــام 1989،  فــي  نّفذتــه  الــذي 
الســودانية مــع الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان، وأصبــح أبــو عيســى ُعضــوًا فــي البرلمــان الســوداني فــي ذلــك 
ــع الوطنــي الديمقراطــي، الــذي كان يشــغل فيــه منصــب مســاعد  صــت للتجمُّ العــام ضمــن المقاعــد التــي ُخصِّ
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الرئيــس. بعــد رجوعــه للســودان أعــاد الحــزب الشــيوعي الســوداني عضويــة أبــو عيســى، دون اإلعــان عــن ذلــك، 
ليتــوىل رئاســة الهيئــة العامــة لتحالــف قــوى اإلجمــاع الوطنــي، الــذي يضــم الحــزب الشــيوعي الســوداني وأحزابــًا 
أخــرى. وتعــّرض أبــو عيســى لاعتقــاالت المتكــررة خــال عهــد الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير، وذلــك 

بســبب نشــاطه الفاعــل فــي ُمعارضــة حكومتــه.

ϡ آخر تصريحاته

أيــام لوســائل اإلعــام ينتقــد فيهــا األصــوات المناديــة بعقــد  أبــو عيســى قبــل  وكانــت آخــر تصريحــات فــاروق 
تحالفــات مــع “اإلســاميين” مــن أعضــاء النظــام الســابق أو منحهــم فرصــة جديــدة فــي الحيــاة السياســية خــال 
الفتــرة االنتقاليــة، ُمطالبــًا بــأن تخّصــص الفتــرة االنتقاليــة لتصفيــة نظــام “تمكيــن اإلنقــاذ واإلســاميين” وتهيئــة 
البــاد لنظــام حكــم ديمقراطــي تعــددي. وقــال إنهــم فــي قــوى اإلجمــاع الوطنــي راهنــوا عــى جماهيــر الشــعب 
الســوداني فــي تغييــر النظــام، فــي الوقــت الــذي كانــت لعــدد مــن القيــادات السياســية ُمحــاوالت للوصــول إىل 
ــلطة عبــر تحاُلفــات وتســويات مــع النظــام الســابق، ُمشــيرًا إىل أّنهــم فــي قــوى اإلجمــاع الوطنــي كانــت ثقتهــم  السُّ
كبيــرة فــي أّن التغييــر ســيتم عبــر الشــارع وجماهيــر الشــعب الســوداني، بينمــا تلــكأت قيــادات سياســية وســعت 

لتحاُلفــات مــع النظــام.

ϡ أبو عيسى فقط

وقــال القانونــي المعــز حضــرة لـ)الصيحــة(، إّن أبــو عيســى ُعــرف سياســيًا وإعاميــًا بهــذا االســم فقــط دون غيــره 
ومجــردًا عــى هيئتــه، ولــم ُيضــف لــه اســم آخــر، وهــو الوحيــد الــذي ظــّل اســمه كمــا هــو فــي وســائل اإلعــام، 
ــلطات وُيعــرِّض نفســه لاعتقــال أو المحاكمــة، فهــو شــخٌص مؤمــن  مؤكــدًا أنــه كثيــرًا، بــل غالبــًا مــا يصطــدم بالسُّ

بتجربتــه وقناعتــه السياســية، وظــل قابضــًا عليهــا إىل أن وافــاه األجــل متأثــرًا بعذابــات المنافــي والُمعتقــات.

ϡ *وفاة فاروق أبو عيسى

انتقل إىل رحمة مواله فاروق أبو عيسى نسأل هللا له الرحمة والمغفرة

فاروق أبو عيســى، سياســي وقانوني ســوداني، من مواليد مدينة ود مدني بوســط الباد في العام 1933، درس 
المرحلــة األوليــة بمدرســة النهــر األوليــة، والتــي كانــت تعتبــر المدرســة الحكوميــة الوحيــدة فــي المدينــة بجانــب 
مدرســة أهليــة أخــرى، ومــن ثــم التحــق باألميريــة االبتدائيــة بــو دمدنــي ثــم مدرســة حنتــوب الثانويــة والتــي ُفصــل 
منهــا خــال األشــهر األخيــرة مــن دراســته بســبب نشــاطه السياســي المناهــض لاســتعمار البريطانــي للســودان.
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ϡ نشاطه السياسي

انضــم أبــو عيســى للحــزب الشــيوعي الســوداني أثنــاء دراســته بمدرســة حنتــوب الثانويــة، وذلــك عبــر رابطــة 
الطــاب الشــيوعيين، وكان جــزءًا مــن مكتبهــا السياســي منــذ عــام 1950، وفــي تلــك الفتــرة كانــت تســمى الحركــة 

الســودانية للتحــرر الوطنــي )حســتو(.

فــي مطلــع خمســينات القــرن الماضــي، شــارك أبــو عيســى فــي اإلضــراب عــن الدراســة الــذي نفــذه عــدد كبيــر مــن 
الطــاب الســودانيين، وذلــك مــن أجــل أن ينــال الطــاب الســودانيون اتحــادًا عامــًا، لكــن المســتعمر البريطانــي 

رفــض هــذا الطلــب، وتــم فصلــه مــن المدرســة وحرمانــه مــع عــدد مــن الطــاب مــن االمتحانــات.

ϡ دراسته للقانون

امتحــن أبــو عيســى الشــهادة الثانويــة مــن مدرســة األحفــاد بــأم درمــان، وكانــت رغبتــه هــي دراســة القانــون فــي 
جامعــة الخرطــوم، إال أنــه لــم يتمكــن مــن ذلــك، مــا دفعــه لالتحــاق بكليــة اآلداب، لكنــه لــم يســتمر بهــا، ليقــرر 
بعدهــا الذهــاب إىل مصــر حيــث تــم ترشــيحه لدراســة الطــب فــي القصــر العينــي بالقاهــرة، إال أنــه فّضــل دراســة 

الحقــوق فــي مدينــة جامعــة اإلســكندرية والتــي تخــرج منهــا فــي العــام 1957.

ϡ ليلة المتاريس

عقــب أيــام مــن نجــاح ثــورة أكتوبــر 1964 التــي أطاحــت بالرئيــس إبراهيــم عبــود، مــن الحكــم فــي الســودان، 
اشــتهر أبــو عيســى خــال أحــداث مــا باتــت ُتعــرف فــي األدب السياســي الســوداني بـــ )ليلــة المتاريــس( حيــث قــاد 

الجماهيــر التــي أغلقــت الشــوارع أمــام تحــركات ضبــاط مــن الجيــش لانقــاب عــى الثــورة الوليــدة.

ϡ حكومة مايو

شــارك أبــو عيســى فــي حكومــة مايــو، التــي جــاءت بعــد االنقــاب العســكري الــذي قــاده العقيــد جعفــر نميــري 
فــي مايــو مــن العــام 1969، بالتحالــف مــع قــوى اليســار المكونــة مــن الحــزب الشــيوعي الســوداني والقومييــن 

العــرب، وتــوىل خــال تلــك الفتــرة عــدة مناصــب وزاريــة منهــا وزارة الخارجيــة.

في العام 1970 تم فصله من الحزب الشــيوعي الســوداني عقب اتهامه وعدد من قيادات الحزب بالمشــاركة 
فــي االنقســام الــذي حــدث فــي ذلــك العــام، وفــي ديســمبر مــن العــام 1983، فــاز أبــو عيســى بمنصــب األميــن 
العــام التحــاد المحاميــن العــرب، بعــد أن هاجــر مــن الســودان واســتقر فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، وتكــرر فــوزه 
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فــي دورات متتاليــة اســتمرت حتــى العــام 2003.

وخــال توليــه منصــب األميــن العــام لاتحــاد رفــض قبــول عضويــة اتحــاد المحاميــن الســودانيين، بحجة اســتناده 
عــى قانــون العمــال، ولــم تفلــح جهــود الحكومــة واتحــاد المحاميــن الســودانيين مــن االنضمــام التحــاد المحاميــن 

العــرب إال فــي عــام 2005 بعــد إجــازة قانــون االتحــادات المهنيــة لســنة 2004.

ϡ التجمع الوطني الديمقراطي

ظــل أبــو عيســى خــارج الســودان منــذ اســتياء الجبهــة القوميــة اإلســامية عــى الحكــم عبــر االنقــاب العســكري 
الــذي نفذتــه فــي العــام 1989، وعــاد للبــاد فــي العــام 2005، عقــب اتفــاق الســام الــذي أبرمتــه الحكومــة 
الســودانية مــع الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان، وأصبــح أبــو عيســى عضــوًا فــي البرلمــان الســوداني فــي ذلــك 
العــام ضمــن المقاعــد التــي ُخصصــت للتجمــع الوطنــي الديمقراطــي، الــذي كان يشــغل فيــه منصــب مســاعد 

الرئيــس.

بعــد رجوعــه للســودان أعــاد الحــزب الشــيوعي الســوداني عضويــة أبــو عيســى، دون اإلعــان عــن ذلــك، ليتولــي 
رئاســة الهيئــة العامــة لتحالــف قــوى اإلجمــاع الوطنــي، الــذي يضــم الحــزب الشــيوعي الســوداني وأحزابــًا أخــرى.

تعــرض أبــو عيســى لاعتقــاالت المتكــررة خــال عهــد الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير، وذلــك بســبب 
نشــاطه الفاعــل فــي معارضــة حكومتــه.

Awtar Alaseel news https://www.facebook.com/groups/sraj2222/
alarisha news
http://alarisha.net/wp-admin/customize

https://www.facebook.com/groups/sraj2222/
http://alarisha.net/wp-admin/customize
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كليك توبرس
فاروق أبو عيسى.. رحيل مناضل.

الخرطوم -كليك توبرس-عامر محمد أحمد

انطــوت اليــوم صفحــة مــن صفحــات السياســة والقانــون  فــي الســودان، برحيــل األســتاذ فــاروق أبــو عيســى، 
أحــد كبــار قــادة الصــف السياســي الوطنــي. وكان المحامــي أبــو عيســى قــد شــغل منصــب وزيــر الخارجيــة ووزيــر 
شــئون مجلــس الــوزراء فــي حكومــة العقيــد جعفــر النميــري. عقــب وصــول األخيــر إىل الســلطة بانقــاب دعمتــه 
فــي بداياتــه فصائــل مــن اليســار الوطنــي والقومــي. وعقــب انشــقاق فــي الحــزب الشــيوعي بســبب الموقــف مــن 
انقــاب 25/مايــو1969م، غــادر أبــو عيســى الحــزب الــذي انتمــى إليــه باكــرًا فــي العــام1950م عندمــا كان اســمه 
الحركــة الســودانية للتحــرر الوطني)حســتو( ويقابلهــا فــي مصــر الحركــة الديمقراطيــة للتحــرر الوطنــي )حدتــو( 
وكان أبــو عيســى طالبــًا فــي الثانــوي ثــم التحــق بجامعــة اإلســكندرية لدراســة الحقــوق وتخــرج فــي العــام 1957م. 

ليلة المتاريس.

أبــو عيســى بليلــة  هنــاك مــن السياســيين، مــن يرتبــط اســمه بحــدث سياســي أو وطنــي، وقــد ارتبــط فــاروق 
المتاريــس وهــي ليلــة غــض النظــر عــن صحــة اعتــزام ضبــاط مــن الجيــش القيــام بانقــاب إلجهــاض ثــورة أكتوبــر 
المثلثــة،   العاصمــة  مــدن  إذ خرجــت جماهيــر  البــاد  تشــهدها  لــم  كانــت ملحمــة شــعبية  أنهــا  إال  1964م، 
الخرطــوم والخرطــوم بحــري وأم درمــان والتــي تشــكل بمجموعهــا العاصمــة الخرطــوم، تحمــل فــي أيديهــا مــا 
أبــو عيســى اســتمرت  للثــورة. نضــاالت فــاروق  تقــدر عليــه مــن أســلحة إلفشــال أي تحــرك عســكري مضــاد 
عقــب خروجــه مــن الســودان فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، إال أن نقطــة التحــول الثانيــة فــي مســيرة حياتــه 
السياســية تمثلــت فــي انتخابــه أمينــًا عامــًا التحــاد المحاميــن العــرب فــي العــام 1983م وكان االتحــاد متفاعــًا مــع 
قضايــا األمــة العربيــة، وحقــوق اإلنســان، وكانــت بصمتــه ورئيــس االتحــاد الراحــل أحمــد الخواجــة واضحــة، ولــم 
تســتطع الحكومــات تطويعــه، ومــن مواقــف اتحــاد المحاميــن العــرب الناصعــة وقوفــه ضــد عضويــة اتحــاد ســلطة 
القهــر والجبــروت فــي اتحــاد المحاميــن العــرب، وقــد كان لهــذا الموقــف النضالــي  الــدور الكبيــر فــي كشــف كل 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان وبيــوت األشــباح، لذلــك كانــت ســلطة اإلنقــاذ تشــن حمــات إعاميــة متكــررة ضــد أبــو 
عيســى. ولــم تســتطع حكومــة اإلنقــاذ نيــل عضويــة االتحــاد إال بعــد تقاعــد أبــو عيســى فــي العــام2003م وعقــب 

اتفاقيــة نيفاشــا نــال أبــو عيســى ضمــن كتلــة التجمــع الوطنــي الديمقراطــي عضويــة البرلمــان االنتقالــي.

اإلجماع الوطني
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تــرأس األســتاذ فــاروق أبــو عيســى )الهيئــة العامــة لقــوى اإلجمــاع الوطنــي( وهــو تحالــف سياســي لعــب دورًا 
فــي معارضــة نظــام اإلنقــاذ واآلن فــي قيــادة التحالــف الحاكــم للفتــرة االنتقاليــة. وقــد تعــرض أبــو عيســى إىل 
كثيــر مــن الماحقــات األمنيــة واالعتقــاالت والمحاكمــة الجائــرة، إال أنــه وقــف بصابــة وعزيمــة ضــد كل ســلطة 
قهــر وجبــروت وكان انتصــار الثــورة فــي اإلطاحــة بنظــام اإلنقــاذ هــو مــا انتظــره أبــو عيســى طويــًا مــع الشــعب 
الســوداني إال أن المرض أبعده عن المشــهد السياســي بعد ســقوط النظام. وبرحيل األســتاذ فاروق أبو عيســى 
تنطــوي صفحــة وطنيــة وسياســية مهمــة فــي تاريــخ بنــاء الدولــة الســودانية، ويبقــى تقييمهــا للتاريــخ فــي ميــزان  
السياســة والصراعــات السياســية الحزبيــة أو مــع المؤسســة العســكرية فــي إطــار شــامل يعمــل عــى إعطــاء كل 

مشــاركة وطنيــة فــي بنــاء الدولــة، قليــًا مــن اإلنصــاف. .

https://clicktopress.com
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الدقير: “أبو عيسى” ظل ملتزمًا بصف النضال واالنحياز لمسيرة الثورة
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نعــى القيــادي بقــوى الحريــة والتغييــر رئيــس حــزب المؤتمــر الســوداني المهنــدس “عمــر الدقيــر” ، المناضــل 
“فــاروق أبــو عيســى” الــذي وافتــه المنيــة أمــس )األحــد( . 
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الوفد
غّيــب المــوت، صبــاح اليــوم، األســتاذ »فــاروق أبــو عيســى«، أحــد أبــرز رواد المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان، 

وأحــد مــن شــاركوا فــي تأسيســها فــي العــام 1983.، عــن عمــر ناهــز 87 عاًمــا.

الراحــل الكبيــر أحــد أعــام المحامــاة ورجــاالت القانــون، والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي الســودان والوطــن 
العربــي، ومــن أبــرز المناضليــن السياســيين فــي تاريــخ الســودان الحديــث والمعاصــر.

الوطنيــة ضــد  العــام 1933، وانضــم مبكــرًا للحركــة  بالســودان فــي  الكبيــر فــي مدينــة ود مدنــي  الراحــل  ولــد 
االســتعمار اإلنجليــزي، وتقلــد مواقــع قياديــة فــي األحــزاب اليســارية. وارتبطــت مســيرته فــي مهنــة المحامــاة 
بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وتبنــي قضايــا الــرأي، وكان نقابيــًا رائــدًا، وتــوىل اتحــاد المحاميــن العــرب وعــدًدا مــن 

المواقــع القياديــة فــي الروابــط العالميــة للمحامــاة.

انتخــب أمينــًا عامــًا التحــاد المحاميــن العــرب، الــذي تقلــد فــي عهــده موقــع القيــادة فــي الدفــاع عــن حقــوق 
اإلنســان عربيــًا، وحمــل همــوم القضايــا العربيــة الكبــرى عــى الصعيــد العالمــي. وأســهم فــي تأســيس المنظمــة 

العربيــة لحقــوق اإلنســان فــي العــام 1983 لتكــون قاطــرة لتدشــين ونشــأة حركــة حقــوق اإلنســان فــي الوطــن.
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صحيفة احلوش السوداين
جموع غفيرة تشيع بطل ليلة المتاريس إىل مثواه األخير

الخرطــوم )ســونا( - فــي موكــب مهيــب وحزيــن ضــاق بــه مســجد مقابــر البكــري رغــم اتســاعه 
ورغــم التحذيــرات مــن عــدم التجمعــات بســبب جائحــة فيــروس كورونــا، فــي عصــر اليــوم تمــت 
مــواراة األســتاذ فــاروق أبــو عيســى رئيــس الهيئــة العامــة لتحالــف قــوى اإلجمــاع الوطنــي، عضــو 

الحــزب الشــيوعي الســوداني، الثــرى بمقابــر البكــري .

وقــد ألقــى األســتاذ ســاطع الحــاج رئيــس الحــزب الناصــري كلمــة عصمــاء فــي جمــوع المودعيــن 
نيابــة عــن أســرة الفقيــد وقــوى اإلجمــاع الوطنــي، عــّدد فيهــا مآثــر الفقيــد وتاريخــه النضالــي طــوال 
الـــ30 عامــًا الماضيــة لحكــم نظــام اإلنقــاذ ومــا قبلهــا وكيــف أنــه لــم تلــن لــه قنــاة أو يفتــر لــه عــزم 
وهــو يبشــر ويدعــو للديمقراطيــة رغــم مــا تعــّرض لهــم مــن بطــش وتعذيــب إىل أن شــهد زوال 

نظــام الـــ30 مــن يونيــو إىل مزبلــة التاريــخ.

وفــي تصريــح لـ)ســونا( قــال األســتاذ مســعود محمــد الحســن ســكرتير الحــزب الشــيوعي بواليــة 
الخرطــوم وعضــو اللجنــة المركزيــة للحــزب قــال »ترجــل اليــوم القائــد والمناضــل الجســور بطــل 
ليلــة المتاريــس والمدافــع الشــرس عــن الحقــوق والحريــات والمنافــح القــوي عــن الديمقراطيــة 
والــذي دفــع فــي ســبيل ذلــك وقتــه وصحتــه ومالــه خدمــة لقضيــة شــعبنا التــي آمــن وعمــل لهــا“

وأضــاف ســكرتير الحــزب »ونحــن إذ ننعيــه ننعــي فيــه إقدامــه وبطوالتــه التــي حــاول النظــام البائــد 
أنــه شــهد  لذلــك مــرارًا. وأكــد أن عزاءهــم  لــم يســتطع  أنــه  إال  اعتقــااًل وتعذيبــًا ونفيــًا،  كســرها 
تشــييع النظــام البائــد إىل مقبــرة التاريــخ وأنهــم يعاهدونــه عــى الســير فــي طريــق الشــعب والثــورة 
وتحقيــق تطلعــات الشــعب فــي الحريــة والديمقراطيــة والســام والعدالــة والمســاواة وبنــاء دولــة 

المواطنــة التــي عمــل لهــا الفقيــد.

إفــادة لـ)ســونا( قــال األســتاذ وجــدي صالــح القيــادي فــي حــزب البعــث العربــي األصــل  وفــي 
وعضــو لجنــة إزالــة التمكيــن ومحاربــة الفســاد واســترداد األمــوال »إنهــم اليــوم افتقــدوا أســتاذ 
األجيــال الــذي ســخر عمــره مــن أجــل الوطــن والمواطــن وناضــل ســنين عــددًا وكان مــن قــادة ثــورة 
أكتوبــر ثــم مــارس/ أبريــل المجيــدة ثــم رئيســًا التحــاد المحاميــن العــرب«، وأضــاف أنــه واصــل 

نضالــه مــن الداخــل بعــد اتفاقيــة نيفاشــا.
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وكشــف وجــدي أن األســتاذ أبــو عيســى كان يتخــوف مــن أن توافيــه المنيــة قبــل أن يشــهد زوال 
نظــام الـــ30 مــن يونيــو لكــن تحققــت أمنيتــه بــأن شــهد زوال ذلــك النظــام بــل وتوافــق وفاتــه اليــوم 

الذكــرى األوىل إلعــان البيــان الثانــي والــذي ُأســقط فيــه الرئيــس الثانــي )ابــن عــوف(.

وفــي تصريــح صحفــي عقــب انتهــاء مراســم الدفــن أضــاف األســتاذ صديــق الصــادق المهــدي مــن 
حــزب األمــة القومــي قائــًا »إن الفقيــد كان مدافعــًا عــن حقــوق اإلنســان وكيــف أنــه تعــرض فــي 
ســبيل ذلــك هــو واألســتاذ المرحــوم أميــن مكــي مدنــي للتعذيــب ولفتــرات طويلــة فيمــا يســمى 
»بـــثاجات المــوز« بمعتقــات جهــاز األمــن ببحــري خــال فتــرة النظــام البائــد وفــي ظــل ظــروف 
غيــر صحيــة، ممــا أدى ألن تعتــل صحتاهمــا معــًا«، وكشــف كيــف أنــه وبعــد أن غــادرا الســجن 
شــهدت صحتاهمــا تدهــورًا إىل أن توفيــا، معتبــرًا أن هــذا األمــر ضــد حقــوق اإلنســان وأن اإلســام 

بــريء مــن مثــل هــذه األفعــال.

أمــا األســتاذ محمــد عصمــت رئيــس الحــزب االتحــادي الموحــد فقــد قــال إن الفقيــد علــم مــن 
أعــام الســودان الخفاقــة، رجــل ظــل وطــوال عمــره مــن المناضليــن يعمــل ضــد الدكتاتوريــات 
التــي مــرت عــى البــاد، فقــد كان مدرســة قائمــة بذاتهــا خــال الـــ 50عامــًا الماضيــة. وقــد ســأل 
هللا لــه الرحمــة وأن يدخلــه الجنــة. وأضــاف أن الراحــل أدى مــا عليــه مــن واجــب ويجــب أن 

ُتنكــس لــه أعــام الدولــة.

الجديــر بالذكــر أن الحضــور كان مهيبــًا يمثــل كل مكونــات الشــعب الســوداني يتقدمهــم األســتاذ 
الــوزارة بجانــب رجــاالت  فيصــل محمــد صالــح وزيــر اإلعــام واألســتاذ الرشــيد ســعيد وكيــل 
األحزاب والمجتمع والعمل العام، حيث حضر جل أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشــيوعي 
ســكرتير  بجانــب  الخطيــب  مختــار  محمــد  المهنــدس  للحــزب  العــام  الســكرتير  يتقدمهــم 
االتصــاالت السياســية المهنــدس صديــق يوســف، واألســتاذ فتحــي فضــل الناطــق الرســمي باســم 

الحــزب.

ومــن حــزب األمــة القومــي الدكتــور إبراهيــم األميــن نائــب رئيــس الحــزب واألســتاذ فضــل هللا 
برمــة ناصــر واألســتاذة ســارة نقــد هللا. ومــن حــزب البعــث العربــي األســتاذ محمــد ضيــاء ومحمــد 
وداعــة مــن حــزب البعــث الســوداني وعــدد مقــدر مــن قيــادات الحــزب االتحــادي بمختلــف 
مســمياته بجانــب عــدد كبيــر مــن ممثلــي األحــزاب المختلفــة والقــوى الحيــة، بجانــب عــدد مــن 

النقابييــن والمحاميــن الديقراطييــن كمــا كان هنــاك حضــور نســوي مقــدر.
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األخبار 
14 نيسان 2020م

فاروق أبو عيسى
حضور ومرونة

رحــل أول مــن أمــس وجــه ســوداني بــارز فــي حيــاة بــاده، فــي المجــاالت السياســية والنقابيــة المحليــة والعربيــة 
والدوليــة، هــو وزيــر خارجيــة الســودان ســابقًا، األميــن العــام الســابق التحــاد المحاميــن العــرب األســتاذ فــاروق 
أبــو عيســى. وقــد أتيحــت لــي فرصــة التعــّرف إليــه، فــي أوائــل عــام ١٩٨٧، حيــن حضــرت، وأخــي فيصــل درنيقــة، 
الجمعيــة العموميــة األوىل للمنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان فــي الخرطــوم )وكان أبــو عيســى أحــد مؤسســيها( 
بعــد اجتماعهــا التأسيســي فــي ليماســول/ قبــرص عــام ١٩٨٣، عــى هامــش نــدوة »الديموقراطيــة فــي الوطــن 
العربــي« التــي عقدهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة فــي جزيــرة قبــرص بعدمــا تعــّذر انعقادهــا فــي أي قطــر 
عربــي. افتتــح االجتمــاع، يومهــا، رئيــس وزراء الســودان الســيد الصــادق المهــدي. ثــم التقينــا بعــد ذلــك فــي آذار/ 
مــارس عــام ١٩٩٠ فــي تونــس، يــوم تأســيس المؤتمــر القومــي العربــي، الــذي حــرص مؤّسســوه، يومهــا، عــى أن 
يضــم شــخصيات ملتزمــة بالمشــروع النهضــوي العربــي مــن كّل تيــارات األمــة. وكان أبــو عيســى مــن رمــوز التيــار 
اليســاري، كقيــادي فــي الحــزب الشــيوعي الســوداني الــذي كان معارضــًا لحكــم الرئيــس الراحــل جعفــر نميــري. 
كذلــك، انعقــدت عــى هامــش المؤتمــر، يومهــا، الجمعيــة العموميــة الثانيــة للمنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان 

التــي كان لــي شــرف ترؤســها. ولــم يحضــر أبــو عيســى بعدهــا أيــًا مــن دورات المؤتمــر الـــ ٢٩.

بغيــاب حســني الشــباب، تخســر الحركــة الوطنيــة األردنيــة واحــدًا مــن أبــرز وجوههــا المضيئــة، والحركــة القوميــة 
العربيــة فارســًا مــن أنقــى فرســانها وأصدقهــم.

والتقيت أبو عيســى مرة ثالثة في دمشــق، يوم تأســيس اللجنة الشــعبية العربية لدعم االنتفاضة الفلســطينية، 
أيلــول/  انتفاضــة األقصــى فــي ٢٨  ومقاومــة المشــروع الصهيونــي فــي مطلــع عــام ٢٠٠١، أي بعــد أســابيع مــن 
ســبتمبر ٢٠٠٠، والتــي ترأســها الرئيــس اليمنــي الجنوبــي الســابق علــي ناصــر محمــد. وحضــرت مــن لبنــان االجتماع 

التحضيــري، كمــا حضــر مــن لبنــان أيضــًا يومهــا نائــب األميــن العــام لحــزب هللا الشــيخ نعيــم قاســم.

وكنــت ألتقــي الراحــل أبــو عيســى، كذلــك، عــى هامــش اجتماعــات المكتــب الدائــم التحــاد المحاميــن العــرب فــي 
غيــر عاصمــة عربيــة، حيــث كنــت ُأدعــى كضيــف أو محاضــر.

ورغــم تفاهمنــا عــى العديــد مــن القضايــا، إال أننــا لــم نكــن، والعديــد مــن زمائــي، عــى اتفــاق معــه فــي بعــض 
مواقفــه وتوجهاتــه. غيــر أننــا كّنــا دائمــًا نقــّر لــه بأمريــن، أولهمــا حضــوره الفّعــال والدائــم فــي كل المحافــل العربيــة 
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والدوليــة مدافعــًا عــن قضيــة فلســطين وعــن الديموقراطيــة وحقــوق اإلنســان، وثانيهمــا رحابــة صــدره وقدرتــه 
بحــب  المتجــّذرة  الســودانية  الــروح  بذلــك  بالــرأي، مجّســدًا  معــه  يختلــف  مــن  مــع  والتفاعــل  التعامــل  عــى 

الديموقراطيــة واحتــرام الــرأي اآلخــر.

لقــد أعطــى فــاروق أبــو عيســى، مــن خــال دوره كأميــن عــام التحــاد المحاميــن العــرب وكشــخصية مؤثــرة فــي 
العديــد مــن الهيئــات العربيــة والدوليــة، نموذجــًا للسياســي الُمعــارض والمبعــد مــن وطنــه، ولكــن القــادر بمرونتــه 

وبنقابيتــه عــى أن يــؤدي دورًا متميــزًا عــى مســتوى العمــل الشــعبي والمهنــي العربــي والدولــي.

لقــد اختلــف أبــو عيســى مــع كثيريــن داخــل الســودان وخارجــه، لكــن لــم يختلــف أحــد عــى كفاءتــه وحيويتــه 
وفعاليتــه ومرونتــه. رحمــه هللا وألهــم ذويــه ورفاقــه ومحبيــه الصبــر والســلوان.

https://al-akhbar.com/Opinion/287091

https://al-akhbar.com/Opinion/287091
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صحيفة العني اإلخبارية
فاروق أبو عيسى.. رحيل »محامي« ضحايا إخوان السودان

مرتضى كوكو األحد 12/4/2020 05:47 م بتوقيت أبوظبي

 السياســي والقانونــي الســوداني البــارز فــاروق أبــو عيســى- أرشــيفية السياســي والقانونــي الســوداني البــارز فــاروق 
أبــو عيســى- 

بعــد ســنوات مــن الوقــوف فــي وجــه نظــام اإلخــوان البائــد، رحــل السياســي الســوداني البــارز والقانونــي فــاروق أبــو 
عيســى عــن عمــر يناهــز 87 عامــًا، إثــر صــراع طويــل مــع المــرض. 

وبحسب عائلته، فإن فاروق أبو عيسى سيوارى إىل مثواه األخير بالعاصمة الخرطوم، مساء األحد. 

ويعتبــر أبــو عيســى، وهــو رئيــس تحالــف قــوى اإلجمــاع الوطنــي حاليــًا، مــن أبــرز قيــادات المعارضــة صدامــًا 
مــع نظــام اإلخــوان البائــد، وجــرى اعتقالــه لعشــرات المــرات خــال الثاثيــن عامــًا الماضيــة، كمــا ترافــع عــن 

لمحاكمــات كيديــة.  السياســية  اإلســامية  الحركــة  الذيــن قدمتهــم حكومــة  المعارضيــن 

ويحمــل الرجــل الــذي ولــد فــي مدينــة مدنــي وســط الســودان عــام 1933، ســيرة حافلــة بالنضــال ضــد الحكومــات 
الدكتاتوريــة المتعاقبــة عــى حكــم البــاد فــي تاريخهــا الحديــث. 

وكان لــه الــدور األبــرز فــي انتفاضــة أبريل/نيســان 1964، والتــي أنهــت حكــم الجنــرال إبراهيــم عبــود حتــى اشــتهر 
خــال أحــداث مــا باتــت ُتعــرف فــي األدب السياســي الســوداني بـ)ليلــة المتاريــس(، حيــث قــاد الجماهيــر إىل 

إغــاق الشــوارع أمــام تحــركات ضبــاط مــن الجيــش لانقــاب عــى الثــورة الوليــدة. 

ولــم يقتصــر نضالــه عــى األنظمــة المحليــة، بينمــا قــاد نضــاالت مماثلــة ضــد المســتعمر اإلنجليــزي، حيــث تــم 
فصلــه مــن المدرســة اإلعداديــة بســبب نشــاطه المناهــض لاســتعمار.

وانضــم أبــو عيســى للحــزب الشــيوعي الســوداني أثنــاء دراســته بمدرســة حنتــوب الثانويــة، وذلــك عبــر رابطــة 
الطــاب الشــيوعيين، وكان جــزءًا مــن مكتبهــا السياســي منــذ عــام 1950، وفــي تلــك الفتــرة كانــت تســمى الحركــة 

الســودانية للتحــرر الوطنــي )حســتو(.
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  وشــارك أبــو عيســى فــي »حكومــة مايــو«، التــي جــاءت بعــد االنقــاب العســكري الــذي قــاده العقيــد جعفــر 
نميــري فــي مايو/أيــار مــن العــام 1969، بالتحالــف مــع قــوى اليســار المكونــة مــن الحــزب الشــيوعي الســودان 

والقومييــن العــرب، وتــوىل خــال تلــك الفتــرة عــدة مناصــب وزاريــة منهــا وزارة الخارجيــة. 

في العام 1970 تم فصله من الحزب الشــيوعي الســوداني عقب اتهامه وعدد من قيادات الحزب بالمشــاركة 
فــي االنقســام الــذي حــدث فــي ذلــك العــام، وفــي ديســمبر/كانون األول مــن العــام 1983، فــاز أبــو عيســى بمنصب 
األميــن العــام التحــاد المحاميــن العــرب، بعــد أن هاجــر مــن الســودان واســتقر فــي مصــر، وتكــرر فــوزه فــي دورات 

متتالية اســتمرت حتى العام 2003.

ظــل أبــو عيســى خــارج الســودان منــذ اســتياء اإلخــوان عــى الســلطة باالنقــاب العســكري الــذي نفذتــه فــي 
العــام 1989، وعــاد للبــاد فــي العــام 2005، عقــب اتفــاق الســام الــذي أبرمتــه الحكومــة مــع الحركــة الشــعبية 

لتحريــر الســودان.

الوطنــي  للتجمــع  التــي ُخصصــت  المقاعــد  العــام ضمــن  ذلــك  فــي  الســوداني  البرلمــان  فــي  وأصبــح عضــوًا 
الرئيــس. مســاعد  منصــب  فيــه  يشــغل  كان  الــذي  الديمقراطــي، 

https://al-ain.com/article/sudan-brotherhood-1
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صحيفة اخلليج اإلماراتية
الخرطوم:عماد حسن،وكاالت:

الســابق التحــاد  العــام  األميــن  الضليــع،  البــارز والقانونــي  الســوداني  السياســي  األحــد،  أمــس  المــوت،  غّيــب 
المحاميــن العــرب، فــاروق أبــو عيســى، عــن عمــر يناهــز 87 عامــًا، إثــر صــراع طويــل مــع المــرض، ونعــى رئيــس 
الحكومــة االنتقاليــة عبــدهللا حمــدوك واألحــزاب السياســية، ومنظمــات المجتمــع المدنــي الراحــل، وعــددوا 

مآثــره ونضالــه ضــد الدكتاتوريــات.

ووري أبو عيسى الثرى في مثواه األخير بالخرطوم، أمس.

ويعتبــر أبــو عيســى، وهــو رئيــس تحالــف قــوى اإلجمــاع الوطنــي حاليــًا، مــن أبــزر قيــادات المعارضــة صدامــًا 
مــع نظــام اإلخــوان البائــد، وجــرى اعتقالــه عشــرات المــرات خــال الثاثيــن عامــًا الماضيــة، كمــا ترافــع عــن 

كيديــة. لمحاكمــات   » »اإلخــوان  الذيــن قدمتهــم حكومــة  المعارضيــن 

ويحمــل الرجــل الــذي ولــد فــي مدينــة مدنــي وســط الســودان عــام 1933، ســيرة حافلــة بالنضــال ضــد الحكومــات 
الدكتاتوريــة المتعاقبــة عــى حكــم البــاد فــي تاريخهــا الحديــث.

وكان لــه الــدور األبــرز فــي ثــورة أكتوبــر 1964، التــي أنهــت حكــم الجنــرال إبراهيــم عبــود، حتــى اشــتهر خــال 
أحــداث مــا باتــت ُتعــرف فــي األدب السياســي الســوداني ب»ليلــة المتاريــس«، حيــث قــاد الجماهيــر إىل إغــاق 

الشــوارع أمــام تحــركات ضبــاط مــن الجيــش لانقــاب عــى الثــورة الوليــدة.

ووصفــه حمــدوك فــي نعيــه بأنــه أحــد الرمــوز التاريخيــة للنضــال مــن أجــل الديمقراطيــة والتحــرر وســيادة دولــة 
القانــون .

كمــا نعتــه أيضــًا المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان، باعتبــاره أحــد أبــرز روادهــا الذيــن شــاركوا فــي تأسيســها فــي 
عــام 1983 ، واســتضاف المنظمــة فــي مقــر اتحــاد المحاميــن العــرب وتــوىل العديــد مــن المواقــع القياديــة فــي 
مجلــس أمنــاء المنظمــة ، ولجنتهــا التنفيذيــة بيــن عامــي 1983 و2004، وتــرأس العديــد مــن اللجــان العربيــة 

المشــتركة لدعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني، وماحقــة مرتكبــي جرائــم الحــرب »اإلســرائيليين«.

13 أبريل 2020م
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page
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صحيفة الرؤية
السودان يودع المناضل الحقوقي فاروق أبو عيسى

سلمان إسماعيل - القاهرة )(

12 أبريل 2020

نعــت األوســاط الحقوقيــة العربيــة رحيــل المناضــل الســوداني البــارز وأحــد أعــام حركــة حقــوق اإلنســان فــي 
العالــم العربــي فــاروق أبــو عيســى، الــذي توفــي اليــوم عــن عمــر ناهــز 87 عامــًا.

وتــوىل الراحــل عــدة مناصــب وطنيــة وإقليميــة، حيــث عيــن وزيــرًا للخارجيــة فــي الحكومــة التــي أعقبــت ثــورة 
1969، وانتخــب أمينــًا عامــًا التحــاد المحاميــن العــرب عــام 1983.

ونعــى رئيــس مجلــس الــوزراء الســوداني عبــدهللا حمــدوك، الراحــل، وقــال فــي بيــان، إن أبــو عيســى ظــل أحــد 
الرموز التاريخية للنضال من أجل الديمقراطية والتحرر الوطني وسيادة دولة الحقوق والقانون في السودان.

االعتقــال  السياســية  فــي مســيرته  واجــه  الراحــل  أن  والبــذل طيلــة حياتــه، مضيفــًا  العطــاء  عــن  يتوقــف  ولــم 
والماحقــات بصمــود وشــجاعة، وناضــل فــي جبهــات عديــدة وعمــل لتعريــة النظــام البائــد سياســيًا وقانونيــًا فــي 

كافــة المحافــل، وســيبقى فــي ذاكــرة شــعبنا رمــزًا ملهمــًا وعظيمــًا.

مــن جهتــه، قــال رئيــس جمعيــة اإلمــارات لحقــوق اإلنســان محمــد ســالم بــن ضويعــن الكعبــي، لـ»الرؤيــة«، إن 
الراحــل كانــت تربطــه عاقــات جيــدة بالحقوقييــن اإلماراتييــن، وإن عاقتــه بــه بــدأت مــن خــال المنظمــة العربيــة 

لحقــوق اإلنســان فــي القاهــرة.

وأشــار إىل أن حركــة حقــوق اإلنســان فــي العالــم العربــي فقــدت رمــزًا مــن رموزهــا برحيــل أبــو عيســى، ُمضيفــًا: 
»عزاؤنــا فيــه أنــه رحــل بعــد أن شــاهد الســودان الجديــد«.

ووصفــت المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان، فــي بيــان، أبــو عيســى بأنــه أحــد أبــرز روادهــا الذيــن شــاركوا فــي 
تأسيســها فــي العــام 1983، وقالــت المنظمــة إنــه كان أحــد أعــام المحامــاة ورجــاالت القانــون والمدافعيــن عــن 
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حقــوق اإلنســان فــي الســودان والوطــن العربــي، كمــا كان واحــدًا مــن أبــرز المناضليــن السياســيين فــي تاريــخ 
الســودان الحديــث والمعاصــر.

وارتبطــت مســيرته فــي مهنــة المحامــاة بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وتبنــي قضايــا الــرأي، وانتخــب أمينــًا عامــًا 
التحــاد المحاميــن العــرب، والــذي تقلــد فــي عهــده موقــع القيــادة فــي الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان عربيــًا، وحمــل 

همــوم القضايــا العربيــة الكبــرى عــى الصعيــد العالمــي.

وأســهم فــي تأســيس عــدد مــن المنظمــات الحقوقيــة ومنهــا المنظمــة العربيــة التــي أصبحــت قاطــرة لتدشــين 
ونشــأة حركــة حقــوق اإلنســان فــي الوطــن العربــي، وتــرأس العديــد مــن اللجــان العربيــة المشــتركة لدعــم حقــوق 

الشــعب الفلســطيني وماحقــة مرتكبــي جرائــم الحــرب اإلســرائيليين.

ودفــع الراحــل ضريبــة نضالــه فــي مختلــف المراحــل باالعتقــال لفتــرات مطولــة فــي ســجون االحتــال وســجون 
الحكومــات الديكتاتوريــة التــي مــرت عــى الســودان، وودع بــاده بعــد أن انتصــرت إرادة التحــرر فيهــا مــن خــال 

ثــورة ديســمبر 2018 التــي أطاحــت بنظــام »البشــير«.

ونعــاه رئيــس المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان فــي تونــس، عبدالباســط بــن حســن، ووصفــه فــي بيــان صــادر عــن 
المعهــد بأنــه كان معلمــًا وصديقــًا ومناضــًا مــن أجــل الحريــة، وأحــد رواد المحامــاة والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان 

فــي الســودان والبلــدان العربيــة وأحــد مؤسســي المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان.

https://www.alroeya.com/602127763/63-

https://www.alroeya.com/60-63/2127763
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صحيفة التغيري اإللكرتونية
الخرطــوم )التغييــر( – توفــي صبــاح يــوم األحــد القانونــي والسياســي المخضــرم فــاروق أبــو عيســى عــن عمــر يناهــز 
87 عامــًا، فــي منزلــه بضاحيــة الريــاض بالخرطــوم ويشــيع جثمانــه إىل مقابــر البكــري بــأم درمــان عنــد الرابعــة 

عصــر اليــوم .

ونعــى رئيــس مجلــس الــوزراء عبــدهللا حمــدوك، أبــو عيســى،  واعتبــره أحــد الرمــوز التاريخيــة للنضــال مــن اجــل 
الديمقراطيــة والتحــرر الوطنــي وســيادة دولــة الحقــوق والقانــون فــي الســودان. ولــم يتوقــف عــن العطــاء والبــذل 

طيلــة حياتــه. 

وأوضــح حمــدوك أن الفقيــد واجــه فــي مســيرته السياســية االعتقــال والماحقــات بصمــود وشــجاعة، وناضــل 
فــي جبهــات عديــدة وعمــل لتعريــة النظــام البائــد سياســيًا وقانونيــًا فــي كافــة المحافــل، وســيبقى فــي ذاكــرة شــعبنا 

رمــزًا ملهمــًا وعظيمــًا.

وقدم رئيس الوزراء العزاء ألهله وذويه وأصدقائه الكثر ولكل من عرف فضله وطيب معشره. 

 فيمــا عــددت اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الســوداني مآثــر الفقيــد وتاريخــه الكبيــر فــي ســوح النضــال 
والعمــل العــام مــن أجــل الســودان مــن بواكيــر شــبابه منافحــًا ضــد االســتعمار فــي ســبيل الحريــة والديمقراطيــة 
والعدالــة االجتماعيــة ، وذكــرت أن أبــو عيســى التحــق بالحــزب الشــيوعي زميــًا قائــدًا لــم يــكل للحظــة عــن تقديــم 
واجــب الوطــن محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا، حيــث انتخــب التحــاد المحاميــن العــرب رئيســًا لعــدة دورات وكان فيهــا 

مكافحــًا لحمايــة حقــوق اإلنســان العربــي. 

واعتبــر الحــزب أنــه وبفقــد فــاروق تنطــوي صفحــة مليئــة باالنتصــارات المتعــددة لشــعبنا، وهــو مــن أوائــل قــادة 
ثــورة أكتوبــر المجيــدة 1964م.

 واشــتهر أبــو عيســى بكونــه بطــل ليلــة المتاريــس خــال ثــورة أكتوبــر 1964 التــي أطاحــت بالرئيــس األســبق 
إبراهيــم عبــود، مــن الحكــم، حيــث قــاد الفقيــد الجماهيــر التــي أغلقــت الشــوارع أمــام تحــركات ضبــاط مــن 

الوليــدة. الثــورة  الجيــش لانقــاب عــى 

 وولــد أبــو عيســى، بمدينــة ود مدنــي بوســط البــاد فــي العــام 1933، درس المرحلــة األوليــة بمدرســة النهــر 
األوليــة، ومــن ثــم التحــق باألميريــة االبتدائيــة بــو دمدنــي ثــم مدرســة حنتــوب الثانويــة والتــي ُفصــل منهــا خــال 

األشــهر األخيــرة مــن دراســته بســبب نشــاطه السياســي المناهــض لاســتعمار البريطانــي.
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 وانضــم أبــو عيســى إىل الحــزب الشــيوعي الســوداني أثنــاء دراســته بمدرســة حنتــوب الثانويــة، وذلــك عبــر رابطــة 
الطــاب الشــيوعيين، وكان جــزءًا مــن مكتبهــا السياســي منــذ عــام 1950، وفــي تلــك الفتــرة كانــت تســمى الحركــة 

الســودانية للتحــرر الوطنــي )حســتو(.

فــي مطلــع خمســينات القــرن الماضــي، شــارك أبــو عيســى فــي اإلضــراب عــن الدراســة الــذي نفــذه عــدد كبيــر مــن 
الطــاب الســودانيين، وذلــك مــن أجــل أن ينــال الطــاب الســودانيون اتحــادًا عامــًا، لكــن المســتعمر البريطانــي 

رفــض هــذا الطلــب، وتــم فصلــه مــن المدرســة وحرمانــه مــع عــدد آخــر مــن الطــاب مــن االمتحانــات.

شــارك أبــو عيســى فــي حكومــة مايــو التــي جــاءت بعــد االنقــاب العســكري الــذي قــاده العقيــد جعفــر نميــري فــي 
مايــو مــن العــام 1969، بالتحالــف مــع قــوى اليســار المكونــة مــن الحــزب الشــيوعي الســودان والقومييــن العــرب، 

وتــوىل خــال تلــك الفتــرة عــدة مناصــب وزاريــة منهــا وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة.

في العام 1970 تم فصله من الحزب الشــيوعي الســوداني عقب اتهامه وعدد من قيادات الحزب بالمشــاركة 
فــي االنقســام الــذي حــدث فــي ذلــك العــام، وفــي ديســمبر مــن العــام 1983، فــاز أبــو عيســى بمنصــب األميــن 
العــام التحــاد المحاميــن العــرب، بعــد أن هاجــر مــن الســودان واســتقر  فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، وتكــرر فــوزه 

فــي دورات متتاليــة اســتمرت حتــى العــام 2003.

وخــال توليــه منصــب األميــن العــام لاتحــاد رفــض قبــول عضويــة اتحــاد المحاميــن الســودانيين المكــون بعــد 
انقــاب 1989، بحجــة اســتناده عــى قانــون العمــال، ولــم تفلــح جهــود الحكومــة واتحــاد المحاميــن الســودانيين 
مــن االنضمــام التحــاد المحاميــن العــرب إال فــي عــام 2005 بعــد إجــازة قانــون االتحــادات المهنيــة لســنة 2004.

وظــل الفقيــد خــارج الســودان منــذ اســتياء الجبهــة القوميــة اإلســامية عــى الحكــم عبــر االنقــاب العســكري 
الــذي نفذتــه فــي العــام 1989، وعــاد للبــاد فــي العــام 2005، عقــب اتفــاق الســام الــذي أبرمتــه الحكومــة مــع 
الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان والتجمــع الوطنــي، وأصبــح أبــو عيســى عضــوًا فــي البرلمــان الســوداني فــي 
ذلــك العــام ضمــن المقاعــد التــي ُخصصــت للتجمــع الوطنــي الديمقراطــي الــذي كان يشــغل فيــه منصــب 

مســاعد الرئيــس.

بعــد عودتــه للســودان أعــاد الحــزب الشــيوعي الســوداني عضويــة أبــو عيســى، دون اإلعــان عــن ذلــك، ليتولــي 
رئاســة الهيئــة العامــة لتحالــف قــوى اإلجمــاع الوطنــي، الــذي يضــم الحــزب الشــيوعي الســوداني وأحزابــًا أخــرى.

تعــرض أبــو عيســى لاعتقــاالت المتكــررة خــال عهــد الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير، وذلــك بســبب 
نشــاطه الفاعــل فــي معارضــة حكومتــه.
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قصائد
وليد عبدالعزيز أبو عيىس

للفــارس المغــوار والمناضــل الجســور الــذي ترجــل ورحــل عنــا وعــن دنيانــا الفانيــة عمنــا الوالــد والصديــق الحبيــب 
الراحــل المقيــم / فــاروق أبوعيســى عليــه رحمــة هللا ورضوانــه.

شجرة ..الضل
ورد ...   و فل
حبيب ..  الكل
كبير  و  صغير
قريب وغريب
سند   ..  للكل
ضعيف وفقير
و خيرو  كتير

ظريف وحبيب
وطني   غيور

شجاع وجسور
أخو  األخوان
عشا الضيفان
وللسودان ..
ال باع ال خان
نضالو   عنيد
ورائو  سديد
لقاءهو   يسر
و كالمو  درر
فداء السودان
قضاهو  عمر
نضال وكفاح
أآلم و جراح
للحرية ..
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عطر   فواح
و للعدالة..

شيدت صراح
وللسالم..

ضمدت جراح
وضد الطغيان
شهرتو  سالح
ظللت  تكافح

من أجل المبدأ
من أجل الشعب

وحق مهضوم
ولكل مظلوم
ضد اللص
والموهوم..

وحكومة الشؤم
في  اكتوبر

كنت المنعة
والمتراس..

وفي ديسمبر
كنت الشعلة
والنبراس..

وللثورة الظافرة
نبض وأساس
وقفت  بقوة

و زدتا حماس
كنت  القدوة

لأحرار ..
ومرشد وملهم

للثوار ..
وشعب بالدك

هب و ثار
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مرجل و نار
للحرية ..

والديمقراطية
دك   حصون
الظلم والعار
رحلت   عنا
ومن الفانية

وإترجلت يامغوار..
لرب كريم ورحيم

مشيت بسالم
سائلين رب

العز ة ..
جنات الخلد
والفردوس..
ليك     مقر
وخير مقام

وليك الرحمة
والغفران..

ومن الموىل
جنة النعيم
ليك  دار

وللثائرين ..
وراك في الدرب

نظل سايرين
نضال و عمار
ألجل    وطن
جميل  أرحب
سالم و أمان
و بلغ سالمنا

للحبان..
ولكل شهداءنا
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األبرار..
و أنعمو جميعأ
في رحاب هللا
مع الصالحين
و الصديقين
و األخيار..

لك الرحمة والمغفرة وجنات النعيم عمي ووالدي الغالي فاروق أبوعيسى »إنا لله وإنا إليه راجعون“
وداعٱ يا زعيم ..والدوام لله..
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جناة عثمان
يازنزانة مافرحانة؟
طيب من طيبو..

دوجة وعامرة بى ألحانها..
فارق وفي سجيتو أمانة..

صادق مجدو..
عّى الصوت ألعى مكانة..
صامد والصمود تاج راسنا..

كيف جّمانا..
قّدم من عرق وعناهو..
مهرك ياعيون حزنانة..
عينو من المعزة مالنة..
ما باع روحو في دكانة..

ماشي كما األسود ماهاب..
بواجه بى مواقفو الدانة..

---------------------
كل الدنيا فيها شمتانة..

يالضّليتي ماخّليتي ليكي صديق..
سوى الجبخانة؟؟؟؟!!!!

كالمك زي حكي الدنانة...
افتتحوكي كيف يالبايرة..
كاسدة تجارة ماربحانة..
أصبحت الخلق محنانة.
جنازة بحرك إن خّلوها..
دايبة..والحقة للدّنانة..

إن مرقوها طرشق كرشها المليانة
--------------------------

يازنزانة أبقي حنينة..
عندك أغى واحد فينا..
سيرتو العطرة ممتلكانا
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أبقي خميلة..شايلة فضيلة..
جّواك بالعلم تريانة..
ًما قال ال ال ال اتعاىل

ال خاف من عقاب وإدانة..
شايل قلبو فارد كّفو...
فارس بالمعاني حمانا..

فارق بكرة تلمع شمسو..

يعلن همسو يجلو عالنا..
ياراياتو عّلي وعّلي..

ياحماماتو غّني معانا...
يازنزانة ماك فرحانة؟؟

) إىل فاروق أبو عيسى في علوه السامق(
»إنا لله وإنا إليه راجعون«
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ضد الغياب
شعر/بهاء السنهوري

إىل شــيخ المناضليــن وســيفهم الشــهيد البطــل فــاروق ابوعيســى أيقونــة الكفــاح وفــارس ليلــة المتاريــس، لــه 
المجــد فــي عليائــه ولنــا الحــزن والصبــر الجميــل. 

 مالك مستعجل
فايت وين

يا يابا
تسيب الراية وراك لي مين

الثورة بدت يا دابا
من نبضك كم اجيال

انبجست تهدي
مسام األرض هديلك

تشعل نيلنا كفاح وصالبة
كنت الملهم ليها

وكنت أساسه وكنت كتابه
ولما الظلم يطل

أحزان احزان
ويغطي سما السودان

أكوام اكوام
تحلف انت تقيف قدام
تتحدى ضجيج المدفع

صامد وشامخ
سيفك ضد الكسر

بروقه بتلمع
شايل الدنيا
نزال وحرابة
تشيد ترسك

حمرة عين زندية
صمود ومهابة



ما�ن198 �ي ال�ن
�ق  ما�ب

ً
ا �ي ا�ق ارو�ق ... �ب س�       ال�ن وع�ي �ب أ

ارو�ق � �ن

وما بتتراحع
وما غراك في يوم
عرض الدنيا الزايل

ما غشاك بزوغ
الفجر الكاذب

يوم اختلط
الحابل بالنابل

ما عجبك تب يا يابا
زمان الحال المايل

حتظل المرجع والفاروق
بين الحق والباطل

وكل ما يفيض الظلم
يقطع نفس الحلم

الطالع نازل
نتلقاك مدد وسند

للشعب الراكز
ضد الظلم وفاتح

شارع لأعياد
الجايا ولسه شموسه
حيمال سمانا بريقة

عارفنك نحنا
يمين حاسنك
ما حتفارق ابدا
سمرة أرضك

وخارطة وطنك
الراسم فوقه

بدمك ونبضك وحنك
احال الجايينا من األيام

ونحنا بشوقنا
نصل عينيها نغني

كما األطفال
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والدنيا معانا تغني
حلم اجيال

بالحرية ويجتاح
الدفء األنقي
ليالي الفقرا

وحس الوردة
واصال نبض الشارع

ال خوان ال برتده
يابا الفرحة

أتت منقوصة
بعد ما قلنا

انتصرت بينا
ولينا عيون
اعظم ثورة

ال بسمة نجمة
والطلة غيمة
وال زخة مطرة

بتمسح مننا حسرة
وتهدي قلوبنا
سالم ومسرة

وال ضي منساب
من قمرا

نتبادل عبره
جمال الفكرة

ونرسم في الدفتر
والكراس أريج
أحالمنا العطرة
وهمس الذكرى

لو تتذكر يابا
قرينا في سفرك مرة

والدنيا مالنه
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هتاف ودموع
وسط الغضب الهائل

وقبح الجوع
حتهزم بكرة
ليالي الزيف
وطشاشه
براءة طفلة

بطعم الشهد
ولون الورد

في ايدا فراشة
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السرية الذاتية
فــاروق أبوعيســى، سياســي وقانونــي ســوداني، مــن مواليــد مدينــة ود مدنــي فــي العــام 1933، درس المرحلــة 
األوليــة بمدرســة النهــر األوليــة، والتــي كانــت تعتبــر المدرســة الحكوميــة الوحيــدة فــي المدينــة بجانــب مدرســة 
أهليــة أخــرى، ومــن ثــم التحــق باألميريــة اإلبتدائيــة بــو دمدنــي ثــم مدرســة حنتــوب الثانويــة والتــي ُفصــل منهــا 

خــال األشــهر األخيــرة مــن دراســته بســبب نشــاطه السياســي المناهــض لإلســتعمار البريطانــي للســودان 

إنضــم أبــو عيســى للحــزب الشــيوعي الســوداني أثنــاء دراســته بمدرســة حنتــوب الثانويــة، وذلــك عبــر رابطــة 
الطــاب الشــيوعيين، وكان جــزء مــن مكتبهــا السياســي منــذ عــام 1950، وفــي تلــك الفتــرة كانــت تســمى الحركــة 

الســودانية للتحــرر الوطنــي )حســتو (.

فــي مطلــع خمســينات القــرن الماضــي، شــارك ابوعيســى فــي اإلضــراب عــن الدراســة الــذي نفــذه عــدد كبيــر مــن 
الطــاب الســودانيين، وذلــك مــن أجــل أن ينــال الطــاب الســودانيون إتحــادًا عامــًا، لكــن المســتعمر البريطانــي 

رفــض هــذا الطلــب، وتــم فصلــه مــن المدرســة وحرمانــه مــع عــدد مــن الطــاب مــن اإلمتحانــات.

امتحــن أبــو عيســى الشــهادة الثانويــة مــن مدرســة األحفــاد بأمدرمــان، وكانــت رغبتــه هــي دراســة القانــون فــي 
جامعــة الخرطــوم، إال أنــه لــم يتمكــن مــن ذلــك، مــا دفعــه لإللتحــاق بكليــة اآلداب، لكنــه لــم يســتمر بهــا، ليقــرر 
بعدهــا الذهــاب إىل مصــر حيــث تــم قبولــة لدراســة الطــب فــي القصــر العينــي بالقاهــرة، إال انــه فّضــل دراســة 

الحقــوق فــي جامعــة اإلســكندرية والتــي تخــرج منهــا فــي العــام 1957.

فى بداية الســتينات أمتد نضال األســتاذ فاروق أبوعيســى إىل وراء حدود الوطن حيث قاد معارضة وتظهارات 
ضــد توجــه حكومــة عبــود اللقائهــا القبــض عــى الزعيــم الكنغــوىل باتريــس لومومبــا وتقديمــة لمحاكمــة غيــر عادلــة 
فــى بــاده وإعدامــه . ونتيجــة للمظاهــرات التــى قادهــا أبوعيســى قدمــت الحكومــة ضــدة اتهامــات كادت أنــت 
تنتهــي بمحاكمــة عســكرية والحكــم عليــه بإلعــدام. ولكــن قامــت هىئــة دفــاع برئاســة المحامــى الكبيــر عابديــن 

إســماعيلل بتخفيــف الحكــم لشــهرين قضاهــم أبوعيســى فــى ســجون الســودان.

عقــب أيــام مــن نجــاح ثــورة أكتوبــر 1964 التــي اطاحــت بالرئيــس إبراهيــم عبــود، مــن الحكــم فــي الســودان، 
إشــتهر أبوعيســى خــال أحــداث مــا باتــت ُتعــرف فــي األدب السياســي الســوداني بـــ )ليلــة المتاريــس( حيــث قــاد 
الجماهيــر إىل إغــاق الشــوارع أمــام تحــركات ضبــاط مــن الجيــش لإلنقــاب عــى الثــورة الوليــدة. وقــد تــم إعتقالــه 

مــن قبــل حكومــة عبــود لمــدة 4 أشــهر قضاهــا فــى ســجن بكســا.
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شــارك ابوعيســى فــي حكومــة مايــو التــي جــاءت بعــد اإلنقــاب العســكري الــذي قــاده العقيــد جعفــر نميــري فــي 
مايــو مــن العــام 1969، بالتحالــف مــع قــوى اليســار المكونــة مــن الحــزب الشــيوعي الســوداني والقومييــن العرب، 
وتــوىل خــال تلــك الفتــرة عــدة مناصــب وزاريــة منهــا وزارة الخارجيــة، ونظــرا للتغيــرات التــى حدثــت لمايــو أصبــح 

معارضــًا لهــا وتــم إعتقالــه  عــدة مــرات فــى تلــك الفتــرة.

وفــي ديســمبر مــن العــام 1983تــم انتخابــه باإلجمــاع لمنصــب األميــن العــام إلتحــاد المحاميــن العــرب، حيــث 
اســتقر فــي جمهوريــة مصــر العربيــة مقــر االتحــاد، وتكــرر أنتخابــه بإلجمــاع عــى مــدى 5 دورات متتاليــة اســتمرت 

حتــى العــام 2003.

وخــال توليــه منصــب األميــن العــام لإلتحــاد رفــض قبــول عضويــة اتحــاد المحاميــن الســودانيين، بحجة اســتناده 
عــى قانــون العمــال، ولــم تفلــح جهــود الحكومــة واتحــاد المحاميــن الســودانيين مــن االنضمــام التحــاد المحاميــن 

العــرب إال فــي عــام 2005 بعــد اجــازة قانــون االتحــادات المهنيــة لســنة 2004. 

ظــل ابوعيســى خــارج الســودان منــذ اســتياء الجبهــة القوميــة اإلســامية عــى الحكــم عبــر اإلنقــاب العســكري 
الــذي نفذتــه فــي العــام 1989، وعــاد للبــاد فــي العــام 2005 نتيجــة إتفــاق القاهــرة بيــن التجمــع و حكومــة 
الســودان وقتهــا، واختــار أبــو عيســى ان يكــون عضــوا فــي البرلمــان الســوداني فــي ذلــك العــام ضمــن مقاعــد 
المعارضــة التــي ُخصصــت للتجمــع الوطنــي الديمقراطــي، الــذي كان يشــغل فيــه منصــب الناطــق الرســمى ثــم 

مســاعدا لرئيــس التجمــع.

بعــد رجوعــه للســودان اعــاد الحــزب الشــيوعي الســوداني عضويــة أبوعيســى، دون اإلعــان عــن ذلــك، ليتولــي 
رئاســة الهيئــة العامــة لتحالــف قــوى اإلجمــاع الوطنــي الــذي يضــم الحــزب الشــيوعي الســوداني وأحزابــًا أخــرى.

تعــرض ابوعيســى لإلعتقــاالت المتكــررة خــال عهــد الرئيــس الســوداني المخلــوع عمــر البشــير وذلــك بســبب 
نشــاطه الفاعــل فــي معارضــة حكومتــه. 

أســس األســتاذ فــاروق  دار نشــر تابــع التحــاد المحاميــن العــرب  وصــدر تحــت إشــرافه ورعايتــه العديــد مــن 
المتخصصــة والمجــات  والمطبوعاتالدوريــة  الكتــب،  منهــا  اإلصــدارات  

نســأل هللا ان يتغمــده بواســع رحمتــه ورضوانــه واســكنه فســيح جناتــه والــزم الــه وذويــه الصبــر والســلوان انــا للــه 
وانــا إليــه راجعــون.
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صور فوتوغرافية
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معهد جنيف حلقوق اإلنسان

من حنن؟ 
ــة غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة، مســتقلة عــن جميــع الحكومــات  معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان GIHR :منّظمـ
واألحزاب السياســية والمنظمات والجماعات الفلســفية أو الدينية تخـــضع للنظام األساســي الحالي للمنظمة 
، كمــا تخضــع للمــادة 60 والمــواد الاحقــة مــن القانــون المدنــي السويســري، مقرهــا األساســي فــي المدينــة 

السويســرية جنيــف. 

للمؤسســات  اإلنســان،  التدريــب فــي مجــال حقــوق  يقــدم خدمــات  عــام 2004، حيــث  المعهــد عملــه  بــدأ 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وللمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، خاصــة فــي شــمال أفريقيــا والشــرق األوســط، 

بهــدف تمكيــن هــذه الجهــات مــن فهــم واســتخدام اآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان بالشــكل األمثــل. 

يقــدم المعهــد أيضــًا اإلستشــارات وخدمــات البحــث التــي مــن شــأنها حمايــة حقــوق األفــراد والجماعــات، مــع 
أفريقيــا والشــرق  اإلعاقــة فــي شــمال  النســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي  عــى فئــات  التركيــز بشــكل خــاص 

األوســط.

شعار املعهد
تعزيز حقوق اإلنسان من أجل إحداث التغيير.

الرؤية:
من أجل مجتمعات خالية من االنتهاكات تتمتع بكامل حقوقها وتمارسها.

الرسالة:
نشر الوعي بثقافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية وتعزيز المشاركة الديمقراطية.
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أهداف املعهد:
دعــم ونشــر مبــادئ حقــوق اإلنســان العالميــة كمــا تعبــر عنهــا المواثيــق الدوليــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان . 1

والتعريــف بهــا لــدى المهتميــن مــن مختلــف مؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الحكوميــة.

واإلقليميــة . 2 الدوليــة  والمواثيــق  واالتفاقيــات  اإلعانــات  عــن  علميــة  إحصائيــة ومعلوماتيــة  قاعــدة  توفيــر 
اإلنســان. بحقــوق  الخاصــة 

توفيــر منبــر ديمقراطــي للحــوار والتنســيق والتكامــل بيــن جهــود المنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة . 3
المعنيــة بحقــوق اإلنســان مــن أجــل بنــاء دولــة القانــون والمؤسســات والمجتمــع الديمقراطــي اإلنســاني.

مســاعدة المنظمــات غيــر الحكوميــة والحكوميــة فــي الرصــد والتوثيــق العملــي لوضــع حقــوق اإلنســان . 4
وتعزيزهــا وتطويرهــا عــى كافــة المســتويات التشــريعية والتطبيقيــة. 

مــن . 5 أو  اإلنســان  بحقــوق  المعنيــة  الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة  للمؤسســات  استشــارية  إتاحــة خدمــات 
. يطلبهــا

المســاهمة العلميــة فــي عمليــة مراجعــة التشــريعات والقوانيــن، وتقديــم مقترحــات عمليــة لمواءمتهــا مــع . 6
الشــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان واإلعانــات واالتفاقيــات الدوليــة ذات العاقــة بحقــوق اإلنســان.  

إبــاء اهتمــام خــاص باألطفــال والنســاء وذوي االحتياجــات الخاصــة وتمكينهــم مــن المشــاركة فــي الحيــاة . 7
العمليــة وصنــع القــرار.

مهام املعهد:
يعمــل معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان عــى تعزيــز المبــادئ الدوليــة لحقــوق اإلنســان وإطــاع الجميــع عليهــا، 
اإلنســان  بحقــوق  المعنيــة  والمنظمــات  والمؤسســات  العلميــة  الهيئــات  مــع  التعــاون  طريــق  عــن  وذلــك 
واالســتفادة مــن خبراتهــا فــي هــذا المجــال، وبصفــة خاصــة مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، إجــراء 
البحــوث والدراســات، توفيــر التدريــب والنشــرات، توثيــق التقاريــر والمعلومــات ذات العاقــة، توفيــر قاعــدة 
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بيانــات وإقامــة ورش العمــل وتقديــم االستشــارات وخدمــات البحــث لمنظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمات 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وإىل الجهــات الفاعلــة األخــرى فــي المجاليــن العــام والخــاص. ويســعى المعهــد إىل 
كفالــة إدمــاج مبــادئ المســاواة والكرامــة واالحتــرام فــي الممارســات الفعليــة والسياســات عــى كافــة مســتويات 

الخدمــة العامــة 

القيم اليت نسعى إىل حتقيقها
الكرامــة واالحتــرام: يحــق لــكل إنســان أن يحظــى، عــى قــدم المســاواة، باالحتــرام والكرامــة والتمتــع بحقــوق 

اإلنســان، دون اعتبــار لنــوع الجنــس أو العمــر أو الديــن أو اإلعاقــة.

المعرفة: هي األساس، فمن خال نشر ثقافة حقوق اإلنسان يمكن للتغير االجتماعي اإليجابي أن يحدث.

النزاهة: الشفافية والديمقراطية والنزاهة هي أمور جوهرية في سبيل تمكين المجتمعات.

املوارد املالية
يســتمد معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان تمويلــه مــن المنــح والهبــات والتبرعــات النقديــة والعينيــة ســواء مــن 
األفــراد أو الهيئــات والمقبولــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، وتقبــل المنــح فقــط إذا كانــت غيــر مشــروطة وأهدافهــا 
والنشــرات  والدوريــات  والدراســات  البحــوث  بيــع  عائــدات  إىل  باإلضافــة  المعهــد،  أهــداف  مــع  تتعــارض  ال 
والتقاريــر والخدمــات الفنيــة واالستشــارية فــي مجــاالت التدريــب والتأهيــل وتنظيــم المؤتمــرات ســواء بالــذات 
أو باالشــتراك مــع الغيــر أو أي طــرق أخــرى لزيــادة صنــدوق التمويــل وفــق السياســة المرســومة مــن قبــل مجلــس 

اإلدارة.

خدمات ممزية
يتميــز معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان GIHR بتقديمــه خدمــات تدريبيــة عمليــة فــي جنيــف باللغــة العربيــة 
وبذلــك يكــون المعهــد الوحيــد بالقــارة األوروبيــة الــذي يســتخدم هــذه اللغــة فــي عملــه اليومــي، المركــز األساســي 
ألنشــطة حقــوق اإلنســان فــي النظــام الحكومــي الدولــي، حيــث يتيــح للمتدربيــن/ات فرصــة حضــور اجتماعــات 
آليــات األمــم المتحــدة، خاصــة مجلــس حقــوق اإلنســان ولجــان متابعــة تنفيــذ االتفاقيــات األساســية فــي مجــال 

حقــوق اإلنســان.
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يوفــر المعهــد نشــاطاته باللغــات العربيــة، الفرنســية واإلنكليزيــة بشــكل أساســي، ويحــرص عــى أن يكــون فــي 
طاقمــه التدريبــي، مدربــون وخبــراء مــن مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان ومــن آليــات األمــم المتحــدة 

التعاقديــة وغيــر التعاقديــة.

اســتطاع معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان GIHR عبــر مســيرة عملــه أن يكســب ثقــة واطمئنــان األطــراف التــي 
يعمــل معهــا، وهــذا مكنــه مــن أن يكــون رائــدًا فــي العمــل مــع دول وجهــات مختلفــة فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا، وعامــًا بعــد عــام يــزداد عــدد المشــاركين/ات مــن جهــة والــدول المســتفيدة مــن جهــة أخــرى، 
فمثًا خال عام 2017م استطاع معهد جنيف لحقوق اإلنسان أن يستفيد من خبرات 36 خبير/ة ومدرب/ة 
مــن 13 جنســية مختلفــة، لتدريــب 553 متــدرب/ة، أمــا فــي عــام 2018 فاســتفاد مــن خدمــات المعهــد التدريبيــة 

603 متــدرب/ة، وفــي عــام الـــ 2019 كان هنــاك 643 متــدرب/ة مــن 5 دول مختلفــة.

يتواصل المعهد مع أكثر من 26805 مهتم/ة، شبكات التواصل االجتماعي، خاصة الفيس بوك.

يرســل المعهــد ألكثــر مــن 5000 مشــترك عــدة نشــرات بالبريــد اإللكترونــي، تبقــي المشــتركين عــى اطــاع 
بآخــر المســتجدات محــل اهتمــام المعهــد، والموجــودة عــى موقعــه اإللكترونــي المتوفــر بثــاث لغــات: العربيــة 

واإلنكليزيــة والفرنســية.
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1219 Châtelaine 
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